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Egelund og skolestørrelser 
Der er grund til at advare mod at bruge Niels Egelunds analyse som 
beslutningsgrundlag 
 

   Der gennemføres mange beslutninger på skoleområdet i Danmark, hvor 
grundlaget er alt for løst. Dette hænger sammen med, at den faglige kvalitet også i 
Undervisningsministeriet er alt for lav. ”Derfor kan det ikke udelukkes, at Niels Egelunds 
analyse uden videre bliver taget til indtægt.”, advarer Christen Sørensen, som er professor i 
økonomi ved Syddansk Universitet 
 
 
 
Det må fagligt undre, at Niels Egelund ikke sammenholder sine resultater 
med resultaterne for Danmark i Pisa-undersøgelsen, der giver et andet 
resultat end Egelunds. Og især må det undre, at Egelund kun har fire 
forklarende variable med i sine statistiske test. En række signifikante variable 
er derfor givetvis udelukket. Risikoen for, at Egelunds model er fejlspecificeret 
øges også af, at modellen er statistisk styret ved såkaldt trinvis regression.  
 
Af Christen Sørensen 
 

I Psykologisk Pædagogisk Rådgivning nummer 4 fra 2006 har professor, dr. pæd. Niels Egelund 
fra Danmarks Pædagogiske Universitet reanalyseret PISA-2003 for sammenhængen mellem skole-
størrelse og resultater i matematik. 
 
Større skolestørrelser giver i henhold til den refererede analyse signifikant bedre matematik-
resultater, om end kun en halv procent i variationen af præstationerne forklares heraf. 
 
I det følgende kommenteres denne undersøgelse, idet det først antages, at Niels Egelunds resultater 
er retvisende, hvorfor det i denne sammenhæng alene er følgekonklusionerne, der diskuteres. 
Herefter ses der på, om Niels Egelunds resultater er retvisende eller holdbare. Først dog en kort 
forklaring om PISA-designet, se nærmere herom i Sørensen (2005). 
 
PISA står for Programme for International Student Assessment. I PISA-programmet, der blev på-
begyndt af OECD i 1997, sammenlignes de brugsevner, som grundskolernes elever har opnået, når 
de forlader grundskolen. Opbygningen af uddannelsessystemerne varierer fra land til land med 
hensyn til alder ved skolestart, før-skole aktiviteter, antallet af klassetrin, opdeling af elever eller ej, 
timetal, fagfordeling osv. osv. For at muliggøre internationale sammenligninger i den givne 
sammenhæng er det i PISA-programmet foretaget to basale valg. For det første er alder anvendt til 
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at udvælge den undersøgte population, idet testpopulationen er udvalgt blandt de 15-årige.1 For det 
andet er det evnen til at anvende det lærte, der er testet – og altså ikke et specifikt pensumindhold. 
Pointspørgsmålene, som eleverne stilles over for i PISA-programmet, fokuserer nemlig på elevernes 
evne til at anvende det tillærte i læsning, matematik, naturfag m.m. på de udfordringer, som det 
forventes, at vidensamfundet fremover stiller. Dette betegnes i det følgende brugsevner. 
 
I PISA-2003 var det matematik, som interessen blev koncentreret om. I PISA-2000 var det læsning, 
og i PISA-2006 er hovedemnet naturfag. Det er derfor også skolestørrelsen i relation til de opnåede 
point i matematik, der primært lægger til grund for Egelunds konklusioner. 
 
 
Hvis resultaterne holder 
Det fremgår af ovenstående, at det er brugsevnerne for 15-årige, som testes i PISA-2003. Heraf 
følger umiddelbart, at det ikke kan konkluderes, at små skoler skal nedlægges, selv om Egelunds 
resultater skulle vise sig at være holdbare. Der kan i givet fald kun konkluderes, at eleverne fra et 
vist klassetrin bør overflyttes til større skoler. Hertil kommer, at det er væsentligt at observere, at 
Egelunds resultater viser, at kun en halv procent af variationen i præstationerne forklares af skole-
størrelse. Og det er i øvrigt et uafklaret spørgsmål i Egelunds artikel, om signifikansen af dette 
resultat holder, hvis nogle få yderobservationer ikke indgår, se diagram 1 i Egelunds artikel. 
 
Egelunds konklusion på basis heraf er bl.a.: ”Der er næppe tvivl om, at resultaterne er så markante, 
at man ikke med henvisning til den usikkerhed, der er om elevernes tidligere skoleforløb, kan 
forkaste dem totalt.”, kursivering tilføjet. 
 
Som det fremgår heraf er Egelund langt fra sikker på sin konklusion, idet han dog blot anfører et 
usikkerhedsmoment: hvilken skolestørrelse, de 15-årige evt. tidligere har frekventeret. Men som det 
fremgår af det følgende afsnit, er der flere usikkerhedsmomenter. 
 
 
Egelunds metodevalg 
Det umiddelbart mest overraskende ved Egelunds artikel er, at han ikke benytter de resultater, der 
fra OECD’s side også er opgjort for Danmarks vedkommende, jf. tabel 1 hvor OECD’s 
regressionsanalyse for dels alle de medtagne OECD-lande og dels Danmark er gengivet for så vidt 
angår resultaterne i matematik.  
 
 
Tabel 1. Multipel regressionsanalyse af 15-åriges matematiske brugsevner i PISA-2003 
 Alle OECD-landea Danmark 
Konstantled 499 (5,00) ... ... 
Elevens karakteristika:     
Pige -15,3 (1,40) -16,3 (2,58)  
Født i udlandet -12,3 (2,97) -24,6 (6,11) 
Et fremmedsprog er hovedsprog i hjemmet -10,2 (2,18) -5,0 (7,36) 
Før-skole skoling på mindst et år 8,0 (1,82) 16,2 (2,78) 

                                                 
1 Eleverne i testpopulationen lå i aldersintervallet fra 15 år og 3 mdr. til 16 år og 2 mdr. på undersøgelsestidspunktet.  I 
relation til Danmark betyder dette, som nævnt i Egelunds artikel, at der især indgår elever fra 8-, 9- og 10 klasse, med 
hovedbidraget fra 9-klasse. 
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 Alle OECD-landea Danmark 
Økonomisk, social og kulturel baggrund på elev-
niveau, indeks (*)b

 
22,0 

 
(1,70) 

 
35,5 

 
(1,68) 

Økonomisk, social og kulturel baggrund på skole-
niveau, indeks (*)b

 
52,9 

 
(4,34) 

 
25,7 

 
(5,19) 

Skolens ydre karakteristika:     
Beliggende i ikke-byområde (mindre end 3.000 
indbyggere) 

 
8,7 

 
(1,86) 

 
10,3 

 
(6,10) 

Offentlig skole 7,3 (3,49) -0,3 (6,94) 
Skolens størrelsec 1,7 (0,26) 6,9 (5,19) 
Skolens størrelse, kvadreretc 0,0 (0,01) -0,5 (0,51) 
Skolens ressourcer:     
Elev-lærer ratiod 0,0 (0,43) 4,5 (4,42) 
Elev-lærer ratio, kvadreretd 0,0 (0,01) -0,2 (0,20) 
Kvalitet af uddannelsesmæssige ressourcer, indeks (*) 1,7 (0,81) 4,2 (2,69) 
Lærer-mangel, indeks (*) -1,2 (0,82) -4,7 (3,11) 
Skolens indre karakteristika:     
Skolelederens vurdering af:     
 elevernes moral og engagement, indeks (*) 2,5 (0,63) -0,3 (2,61) 
 matematiklærernes moral og engagement, indeks (*) -0,8 (0,61) -1,9 (2,57) 
 matematiklærernes indsats, indeks (*) -0,6 (0,90) -1,9 (2,60) 
Elevernes vurdering af:     
 disciplinen i matematiktimerne, indeks (*) 27,1 (1,64) 21,3 (5,78) 
 tilhørsforhold til skolen, indeks (*) 2,8 (3,07) -0,8 (6,88) 
 dårlig elev-lærer relatione -74,4 (17,06) -90,8 (57,10) 
Skolens politik:     
Gode resultater eller anbefaling fra ”fødeskolen” 
tillægges høj prioritet ved eller er nødvendig for 
optagelse 

 
 

11,6 

 
 

(3,16) 

 
 

-16,9 

 
 

(8,57) 
Gode resultater eller anbefaling fra ”fødeskolen” 
indgår ikke ved optagelse 

 
1,8 

 
(1,47) 

 
-5,8 

 
(4,23) 

Antal gange standardtest anvendes pr. årf -0,4 (0,38) -0,4 (1,25) 
Antal gange lærer-udformet test anvendes pr. årf 0,3 (0,14) 1,0 (0,75) 
Eleverne undervises efter evner i alle timerne -2,1 (1,62) 0,1 (5,04) 
Eleverne undervises ikke efter evner i matematiktimerne 5,4 (2,07) -7,9 (4,79) 
Suppleringskurser tilbydesg 0,6 (0,72) 3,7 (3,99) 
Antal supplerende aktiviteter i matematik 2,4 (1,19) 6,9 (6,35) 
Antal beslutninger i relation til lærerstab og budget på 
skoleniveau 

 
-1,6 

 
(0,54) 

 
0,1 

 
(1,92) 

Antal beslutninger i relation til pensum og evaluering 
på skoleniveau 

 
0,3 

 
(0,67) 

 
4,0 

 
(2,36) 

Anm.: Regressionsmodellen i tabel 1 er den mest omfattende af de af OECD præsenterede fem modeller, nemlig model 
4, se OECD (2004, p. 439). Signifikante variable på 95% niveau er angivet med fede talværdier. Spredning på de 
estimerede koefficienter er anført i parentes. Indeks med en efterfulgt stjerne i parentes har et gennemsnit på nul 
og en spredning på 1. 

a. OECD-landene indgår med samme vægt. 
b. Indekset for økonomisk, social og kulturel baggrund tilsigter en talmæssig afbildning af elevens familiære og hjem-

melige baggrund. Indekset er konstrueret ud fra: 1) højeste beskæftigelsesmæssige status for faderen eller moderen, 
2) højeste uddannelsesmæssige niveau for faderen eller moderen og 3) hjemmets uddannelsesmæssige og kulturelle 
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ressourcer som målt ved: antallet af bøger, adgang til computer, software til understøttelse af læring, adgang til 
Internettet, supplerende skolebøger, leksikon, klassisk litteratur, poesibøger, kunst (f.eks. malerier), regnemaskine, 
eget skrivebord (arbejdssted), eget værelse samt en rolig læse- og arbejdsplads. Et indeks for økonomisk, social og 
kulturel baggrund baseres sædvanligvis på beskæftigelsesmæssig status, uddannelsesniveau og formue. De under 3) 
angivne variable bruges som proxy for formue i relation til formue i det anvendte PISA-indeks for økonomisk, social 
og kulturel baggrund. Bemærk, at Egelund kun anvender underindikator 1 om højeste beskæftigelsesmæssige status 
for faderen eller moderen som indikator for socialøkonomisk baggrund. 

c. Skolestørrelsen er centreret omkring det nationale gennemsnit og angivet i 100 elever. 
d. Elev-lærer ratio centreret omkring det nationale gennemsnit og angivet i antal elever pr. lærer. 
e. Denne variabel er beregnet ud fra syv indeks, idet variablen er tillagt den mindste værdi, som disse syv indeks 

antager for den betragtede skole. De syv indeks består af tre elev-indeks: disciplin i matematiktimerne, vurdering af 
matematiklærerens indsats og tilhørsforhold til skolen samt af fire skoleleder-indeks: disciplin i skolen, lærernes 
indsats, lærernes moral og engagement og elevernes moral og engagement, se nærmere herom i Sørensen (2005). 

f. Er centreret om det nationale gennemsnit. 
g. Variablen er tillagt følgende værdier: 0 for ingen kurser, 1 for enten hjælpe- eller videregående kurser samt 2 for 

såvel hjælpe- som videregående kurser. 
Kilde: OECD (2004, pp. 439-42). 
 
Tabel 1 viser, hvad der ikke kan overraske, at elevernes opvækstvilkår og -muligheder er vigtige 
forklarende variable. Dette svarer helt til, at Egelund også kommer frem til, at socialøkonomisk 
baggrund er langt den mest betydende forklarende variabel.  
 
Positive og signifikante baggrundsvariable er primært økonomisk, social og kulturel baggrund samt 
i mindre grad før-skole skoling på mindst et år.2 Negative og signifikante baggrundsvariable i 
relation til matematik er: pigekøn og ikke-dansk baggrund. Signifikante variable er herudover 
diverse karakteristika ved de enkelte skoler. For alle OECD-lande er de vigtigste positive karak-
teristika heriblandt: disciplin i matematiktimerne, optagelsespolitik og skolens beliggenhed. 
Grundet karakteren af den valgte definition af optagelsespolitik er der ikke noget at basere sig på i 
en dansk sammenhæng, hvorfor den afgørende positive skolevariabel er disciplin i matematik-
timerne. Det vigtigste negative kendetegn på skoleniveau for alle OECD-landene er: dårlig elev-
lærer relation. For Danmark er det alene disciplin i matematiktimerne, der på skoleniveau er 
signifikant, idet dårlig elev-lærer relation dog er på grænsen til at være signifikant med en potentiel 
høj negativ betydning. Men af især relevans i den givne sammenhæng er, at skolestørrelse er 
insignifikant i Danmark. Det bemærkes, at skolestørrelse i alle OECD-landene er signifikant. 
 
Egelund kommer i sin artikel overhovedet ikke ind på OECD’s omfattende analyse, hvad der må 
undre. Begrundelser for at foretage supplerende analyser kan være mange. Egelund anfører i den 
sammenhæng: ”Der er ikke tidligere end i denne artikel rapporteret sammenhænge for PISA-2003. 
Resultaterne i det følgende baserer sig udelukkende på data fra folkeskoler, idet en del frie skoler 
profilerer sig på netop at være små, mens andre, herunder en del efterskoler, har specialiseret sig i at 
optage elever med faglige vanskeligheder, ligesom en del små frie skoler er etniske med de særlige 
vilkår, dette giver. To skoler, hvorfra der indgår mindre end 10 elever i PISA, er udeladt på grund af 
den usikkerhed, et så lille antal testede elever giver.” 
 
Fagligt kan der ikke indvendes noget mod denne fokusering på folkeskolen, men det havde været 
klædeligt, hvis Egelund oplyst, i hvilket niveau pointtallet lå fra de to mindre skoler, der blev 
udelukket, når det nu er skolestørrelsens betydning, der testes. 
 
                                                 
2 Se i denne sammenhæng note b til tabel 1 hvoraf fremgår, at Egelund kun har anvendt en af de tre underindikatorer, 
som OECD har anvendt til at udtrykke elevernes økonomiske, sociale og kulturelle baggrund, nemlig højeste 
beskæftigelsesmæssige status for faderen eller moderen til at udtrykke elevernes socialøkonomiske baggrund. 
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Det, der fagligt må undre, er, at Egelund ikke sammenholder sine resultater med resultaterne for 
Danmark i PISA-2003, idet de giver et anderledes resultat end Egelunds. Og især må det undre, at 
Egelund kun har fire forklarende variable med i sine statistiske test. En række signifikante variable 
er derfor givetvis udelukket, bl.a. disciplinen i matematiktimerne. Risikoen for, at Egelunds model 
er fejlspecificeret øges i øvrigt af, at modellen er mekanisk valgt (statistisk styret) ved såkaldt 
trinvis regression. Denne metode kan betyde, at især en variabel, der ikke forklarer ret meget, på et 
senere trin må udgå til fordel for de egentlige forklarende variable. Det fremgår ikke af artiklen, om 
sådanne problemstillinger er analyseret, hvad OECD-resultaterne burde lægge op til. Det er i øvrigt 
forkert, at der ikke tidligere end i Egelunds artikel er rapporteret sammenhænge for PISA-2003. Her 
skal blot henvises til Sørensen (2005)! 
 
 
Derfor denne advarsel 
På den foreliggende baggrund – især begrundet i den reelle negligering af OECD’s regressions-
analyse for Danmark – må jeg konkludere, at beslutninger ikke kan baseres på den analyse, som 
Egelund har gennemført af skolestørrelser og PISA-resultater. Desværre gennemføres der mange 
beslutninger på skoleområdet i Danmark, hvor beslutningsgrundlaget er alt for løst. Dette hænger 
igen sammen med, at den faglige kvalitet også i Undervisningsministeriet er alt for lav, jf. bl.a. 
Sørensen (2005). Især derfor kan det ikke udelukkes, at Egelunds analyse uden videre bliver taget 
til indtægt. Derfor denne faglige advarsel. 
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