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PISA 2006

Förord
Hur väl är 20 miljoner elever i 57 länder rustade för framtiden? År 2006 deltog
Sverige för tredje gången i OECDs internationella studie PISA (Programme for
International Student Assessment). PISA-studien består av olika prov och enkäter
och undersöker femtonåriga elevers förmågor i och attityder till naturvetenskap,
läsförståelse och matematik. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära
relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA kan också
hjälpa oss att förstå orsakerna till observerade skillnader i förmågor och vad
detta skulle kunna innebära.
Jämförande internationella studier som genomförs i ett större sammanhang
kan också bidra till att den nationella bilden vidgas och berikas. PISA har väckt
stor uppmärksamhet runt om i världen och alltfler länder deltar i varje ny omgång. Resultaten diskuteras och analyseras och får olika konsekvenser i olika utbildningssystem. Efter PISA 2000 har det i till exempel Danmark och Tyskland
förts många diskussioner om förändringar i skolsystemet.
I Sverige har vi bland annat analyserat hur likvärdigt vårt skolsystem är, och
likvärdighet är en fråga som vi följer upp i denna rapport. Du kommer också att
kunna läsa om förändringar i resultat vid jämförelser med 2000 och 2003 års
studier. Fokus är emellertid inte enbart på resultat, utan även på elevers intresse
för och motivation att lära samt deras uppfattning om sig själva. Vi har också
analyserat hur prestationer varierar mellan olika grupper av elever, till exempel
mellan flickor och pojkar, mellan elever med svensk bakgrund och elever med
utländsk bakgrund.
PISA 2006 har på Skolverkets uppdrag genomförts av Mittuniversitetet i
samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm. Mittuniversitetet har haft det
övergripande ansvaret och även ansvarat för kunskapsområdena läsning och
naturvetenskap medan Lärarhögskolan i Stockholm har ansvarat för matematik. K-G Karlsson har varit nationell projektledare och har tillsammans med
Magnus Oscarsson varit ansvarig för naturvetenskap. Karin Taube har varit ansvarig för läsning medan Astrid Pettersson och Ingmar Ingemansson ansvarat för
matematik.
Skolverket vill rikta ett stort tack till alla som arbetat med PISA 2006 och
framför allt till de cirka 4 600 svenska elever som deltagit och till deras lärare
och rektorer!

Stockholm i november 2007
Per Thullberg
Generaldirektör

Anita Wester
Undervisningsråd
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Sammanfattning

Sammanfattning
På genomsnittlig nivå i naturvetenskap
När naturvetenskap var huvudområde i PISA 2006 gavs för första gången en
mer fullständig bild av detta område i PISA-termer. Eftersom både ramverket
och skalor förändrats inför undersökningen 2006 kan inga jämförelser med
tidigare PISA-resultat göras, utan trendstudier får invänta ytterligare PISAundersökningar.
I huvudsak visar resultaten att svenska elever befinner sig på genomsnittlig
OECD-nivå. 84 procent av de svenska eleverna når minst prestationsnivå 2,
vilket anses vara den nivå som krävs för att som vuxen på ett adekvat sätt kunna
tillgodogöra sig information om och ta ställning till frågor med naturvetenskapligt innehåll. Den andel som inte når denna nivå är alltså något högre än den
andel elever som inte når målen i grundskolans NO-ämnen, vilken 2006 varierade mellan 8,4 procent i biologi och 10,7 procent i kemi.
Den svenska kunskapsprofilen visar en tydligt högre kompetens inom ”hard
science”, alltså det rent naturvetenskapliga innehållet, än inom sådant som rör
hur data kan bedömas, vilka frågor som ligger bakom resultat samt vetenskaplig argumentation. Vi menar att detta avspeglar hur NO-undervisning som
regel bedrivs i svenska skolor. Speciellt starka områden för svenska elever är det
som i PISA kallas fysikaliska system, där särskilt pojkarna visar framfötterna. I
området levande system visar både pojkar och flickor i Sverige goda resultat.
Internationellt framstår Finland som unikt. De finska resultaten är signifikant bättre än alla andra länders, och det gäller inom varje delområde. I övrigt
i Norden ligger Danmark på samma nivå som Sverige, medan norska och is
ländska resultat är signifikant sämre än de svenska.
I globalt perspektiv är bilden jämförd med tidigare PISA-undersökningar i
stort oförändrad. Förutom Finland presterar flera engelskspråkiga och ostasi
atiska länder goda resultat, liksom en del europeiska länder. Intressant är att
Estland, som inte tidigare deltagit i PISA, visar goda prestationer.
I PISA 2006 har man även mätt elevernas attityder till och intresse för
naturvetenskap, deras självuppfattning och självtillit samt deras inställning till
miljöfrågor och hållbar utveckling. Beträffande intresse kan man konstatera att
Sverige ligger på en internationellt låg nivå. Detta gäller emellertid generellt för
högt industrialiserade länder, och det finns ett starkt negativt samband mellan
ett lands prestation i naturvetenskap och intresset för ämnesområdet. Detta indikerar att intresse, eller i varje fall hur man svarar på frågor om intresse, är kulturellt betingat, och att jämförelser mellan länder knappast kan göras. Däremot
ser man tydliga samband inom ett land mellan å ena sidan prestation, å den
andra intresse, självtillit, kännedom om miljöfrågor och flera liknande variabler.
Fortsatt goda resultat i läsning
I läsning presterar svenska elever i PISA 2006 över OECD-nivån och Sverige
befinner sig i den grupp på cirka tio länder vars femtonåriga elever visar de bästa
genomsnittliga läsprestationerna i OECD.
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Endast fem OECD-länder (Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland och
Irland) och ett icke OECD-land (Hongkong-Kina) har ett signifikant bättre resultat än Sverige. Sverige delar sin sjätteplats i PISA 2006 med Australien, Polen,
Nederländerna, Belgien, Schweiz och Japan.
Svenska elevers genomsnittliga läsprestationer år 2006 skiljer sig inte signifikant från år 2000. Läsförmågan bland femtonåringar i Sverige är alltså fortsatt
god, sett i ett internationellt perspektiv. Man ska dock komma ihåg att läsprovet
var betydligt mer omfattande år 2000 än år 2006.
Oroande är att spridningen i resultatet mellan eleverna i Sverige är större
2006 än den var år 2000 och att de allra svagaste läsarna presterar sämre 2006
än 2000. De tydliga prestationsskillnaderna mellan flickor och pojkar till flickors fördel ligger fast ända sedan år 2000.
Samma år som PISA 2006 genomfördes PIRLS 2006, en annan internationell och jämförande studie av elevers läsförmåga. Målgruppen var elever i
årskurs fyra. Även denna studie visar att svenska elever står sig gott i en internationell jämförelse. Den visar också att det har skett en tillbakagång i läsförmågan
bland de yngre eleverna sedan 2001. Andelen starka och mycket starka läsare
har minskat.
På genomsnittlig nivå i matematik
I matematik presterar svenska elever i PISA 2006 på en genomsnittlig OECDnivå. Sverige är inte längre signifikant bättre än OECD-genomsnittet. Det finns
heller ingen skillnad mellan pojkars och flickors resultat.
Tio OECD-länder och fem icke OECD-länder har ett signifikant bättre
resultat än Sverige. Bland dessa finns Finland, Sydkorea, Japan, Kanada,
Australien, Danmark och Estland.
Tretton OECD-länder och 21 icke OECD-länder presterar ett resultat som
är signifikant sämre än Sveriges. Bland dessa länder kan nämnas Storbritannien,
Polen, Norge, Italien, Lettland, Ryssland och Israel.
Fyra femtedelar av de svenska eleverna presterar 2006 på minst den nivå som
anses behövas för att klara de krav på matematisk kompetens som de förväntas
möta i vuxenlivet.
Sju länder har vid alla tre PISA-undersökningarna (2000, 2003 och 2006)
presterat signifikant bättre än Sverige. Dessa är Finland, Sydkorea, Schweiz,
Kanada, Japan, Nya Zeeland och Australien. Åtta länder har vid dessa tre
PISA-undersökningar ett signifikant sämre resultat än Sverige. Dessa är Polen,
Ungern, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Mexiko.
Frankrike, Island, Belgien och Japan presterar ett signifikant sämre resultat
2006 än 2003, medan Brasilien, Grekland, Mexiko och Indonesien presterar ett
signifikant bättre resultat än 2003.
För Sveriges del är det de högpresterande eleverna som lyckats signifikant
sämre 2006 jämfört med resultatet 2003.
År 2003 förekom förutom PISA-undersökningen också TIMSS i årskurs
8 och NU-03 i årskurserna 5 och 9. Både TIMSS och NU-03 visade på en
nedgång av elevernas matematikprestationer i årskurserna 5, 8 och 9 sedan
1990-talet. Med 2006 års PISA-resultat finns ingen anledning att påstå att den
trenden har brutits och vänt uppåt.
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Hur står det till med likvärdigheten?
Likvärdigheten i det svenska skolsystemet är fortfarande god ur ett internationellt perspektiv. Speciellt är skolsegregationen, och effekterna därav, mindre än
i de flesta OECD-länder. Variationen mellan skolor (mellanskolvariationen) är
också låg i ett OECD-perspektiv men den är dock större än i de flesta andra
nordiska länder, och den visar också en tendens att öka. I läsning och matematik
har variationen i stort fördubblats sedan den första PISA-studien år 2000. En
del av förklaringen kan ligga i det fria skolvalet och det ökande antalet fristående
skolor, som visar ett högre resultat än kommunala skolor inom samtliga ämnesområden. Möjligheten att välja mellan olika kommunala skolor har sannolikt
också betydelse.
Skillnaden i prestation mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund är fortfarande mindre än i många europeiska länder, men ändå betydande. I synnerhet är andelen elever med mycket låga resultat stor bland elever med
utländsk bakgrund.
Hur står vi oss internationellt?
Det finns inga signifikanta förändringar i de svenska medelresultaten inom
något av de ämnesområden som studeras i PISA. Däremot tycks vår relativa
position ha försämrats sedan den föregående undersökningen. I naturvetenskap
och matematik presterar svenska elever på genomsnittlig OECD-nivå, medan
de i tidigare undersökningar placerat sig över genomsnittet. Huruvida detta är
utslag av en trend, eller om tillfälligheter spelar in, går inte att avgöra säkert.
Det kan dock konstateras att TIMSS-undersökningen 2003 visade på en kraftig
nedgång i de svenska resultaten i matematik och naturvetenskap. I läsning står
sig svenska elever fortfarande mycket väl internationellt, men oroande är en
ökad spridning mellan elever. Den ökade variationen beror i första hand på att
de svagaste läsarna blivit fler. Sammanfattningsvis kan vi notera oroande signaler
som det finns all anledning att bevaka.
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Summary

Summary
At an average level in science
In 2006 when Science became a major domain in PISA it was possible to form a
more complete picture in PISA terms. Since both the framework and the scales
were changed at that time PISA 2006 Science results cannot be compared to
previous PISA results; instead trend studies will have to wait until further PISA
studies have been made.
In general, the results show that Swedish students perform at the average
OECD level. 84 per cent of the Swedish students have reached at least proficiency level 2, which is considered to be the level that is required for an adult to
be able to, in an adequate way, assimilate information about and critically reflect
on scientific issues. The proportion of students who do not reach that level is
thus somewhat higher than the proportion of students who do not reach the
goals of compulsory school’s general science subjects.
The Swedish competence profile shows a distinctly higher competence in
“hard science”, that is to say purely scientific content, than in subjects that
concern how data can be assessed, what lies behind the results and scientific
argumentation. This is likely to reflect the way general science teaching is
carried out in Swedish schools. An especially strong knowledge category for
Swedish students is that which in PISA is called physical systems, where boys are
especially successful. In the knowledge category of living systems Swedish boys
and girls both have good results.
Internationally science students in Finland are outstanding. The Finnish
results are significantly better than all of the other countries’, and that applies
to all of the knowledge categories. In the other Nordic countries, Denmark and
Sweden perform at the same level, while the Norwegian and Icelandic results are
significantly lower than the Swedish results.
Looking at all countries, the picture compared to previous PISA studies is
largely unchanged. Besides Finland, several English-speaking countries and East
Asian countries have achieved good results, just as some European countries. It
is interesting that Estonia, which has not previously participated in PISA, has
shown such good results.
In PISA 2006 students’ attitudes to and interest in science have been
measured, as well as their self concept, self-confidence and attitudes toward
environmental issues and sustainable development. Compared to many other
countries, Swedish students report a relatively low interest in science. This,
however, applies to industrialised countries in general, and there is a strong negative correlation between a country’s performance in science and interest in the
subject area. This indicates that interest, or at least how questions about interest
are answered, could be culturally biased. The implication is that it is difficult to
make comparisons between countries. However, there is a pronounced positive
correlation within countries between performance and interest, self concept,
knowledge of environmental issues and several similar variables.
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Continued good results in reading
Sweden is in a group of around ten countries whose 15-year-old students show
the best average results in reading performance in the OECD. The average
performance in 2006 is not significantly different from the year 2000. In other
words, from an international perspective, reading ability among 15-year-olds
in Sweden continues to be good. One matter of concern though, is that the
variation in performance between students in Sweden is greater in 2006 than
it was in 2000. This increase in variation is largely due to the relatively low
performing students performing at an even lower level in 2006 compared to
in 2000. The distinct difference in performance between girls and boys to the
advantage of girls has remained since the year 2000.
At an average level in mathematics
In mathematics Swedish students perform at the average OECD level. Sweden
is no longer significantly better than the OECD average. There is no difference
in the results of boys and girls.
Ten OECD countries and five non-OECD countries perform significantly
higher than Sweden. Among these countries are Finland, South Korea, Japan,
Canada, Australia, Denmark and Estonia. Thirteen OECD countries and
twenty-one non-OECD countries have results that are significantly lower than
Sweden’s. Among those countries are UK, Poland, Norway, Italy, Latvia, Russia
and Israel.
Four fifths of the Swedish students in 2006 reached at least the proficiency
level considered necessary to meet the demands of mathematical competence
needed in adult life. Seven OECD countries have performed better than Sweden
in all the three PISA studies. These countries are Finland, South Korea, Switzerland, Canada, Japan, New Zeeland and Australia. Eight OECD countries have
on these three occasions had a significantly lower result than Sweden. These
countries are Poland, Hungary, Luxemburg, Spain, Portugal, Italy, Greece and
Mexiko.
France, Iceland, Belgium and Japan had significantly lower results in 2006
than in 2003, while Brazil, Greece, Mexiko and Indonesia showed significantly
higher results than in 2003.
In the case of Sweden the highest performing students performed at a
significantly lower level in 2006 compared to 2003.
In 2003, there were two other studies of student performance, TIMSS
2003 (year 8 students) and NU-03 (year 5 and 9 students). These studies both
showed a decrease in student mathematics performance for all the respective
grades since the 1990s. The PISA results from 2006 give no reason to argue that
the trend has changed direction and turned upwards.
Aspects of equity
From an international perspective , the Swedish school system achieves a high
level of equity, i.e. a relatively equitable distribution of learning outcomes. The
difference between schools in terms of socioeconomic composition is relatively
low in Sweden, and the the effect on performance of this segregation is also

PISA 2006

13

very low compared to most other OECD countries. Moreover, the difference
in performance between schools (the between school variation) is also very
low compared to the OECD average. However, it is higher than in most other
Nordic countries and it seems to be increasing. In reading and mathematics,
the between school variation has nearly doubled since the first PISA study in
2000. This can be partly explained by school choice and the increased number
of independent schools that have better results than municipal schools in all
subject areas. The difference in performance between students with a Swedish
background and students with a foreign background is still less than in many
other European countries but it is still considerable. In particular the proportion of students with a foreign background is particularly large among students
showing very poor results.
How do we stand internationally?
There is no significant change in the Swedish average results within any of the
subject areas covered by PISA. On the other hand, it seems that the relative
position of Swedish fifteen year old’s has deteriorated since the previous study.
In science and mathematics, Swedish students perform at the average OECD
level, while in earlier studies they performed above average. Whether this is a
manifestation of a trend, or due to chance, cannot be determined conclusively.
However, the PISA results are more or less consistent with the results of the
TIMSS study in 2003, which showed a strong decline in the Swedish results in
mathematics and science. In reading Swedish students still perform well internationally, but the increased variation between students is a subject of concern.
The increased variation is due primarily to the fact that the performance of
weak readers has decreased. In summary, it can be said that there are negative
signals that should be taken seriously and further investigated.
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Skolverkets kommentarer
till PISA 2006

Skolverkets kommentar till PISA 2006
Kunskaper – nivå och förändring över tid (trend)
I PISA 2006-rapporten presenteras elevernas kunnande i naturvetenskap, mate
matik och läsförståelse. Naturvetenskap är huvudämne och resultaten i detta
ämne visar att svenska elevers kunnande varierar något mellan olika innehållsområden och också mellan kompetenser. Resultaten i de olika innehållsområdena varierar mellan 498 i Jorden och rymden och 517 i Fysikaliska system.
Däremellan ligger resultaten för Levande system, 511 poäng. På två av innehållsområdena ligger alltså de svenska elevernas resultat över OECD-genomsnittet,
500 poäng, men totalt sett ligger resultaten i naturvetenskap på genomsnittlig
OECD-nivå. I topp ligger Finland, följt av Kanada, Nya Zeeland, Japan och
Australien.
Resultaten ligger över genomsnittet när det gäller att kunna förklara företeelser
naturvetenskapligt (510), och är genomsnittliga när det gäller att identifiera
naturvetenskapliga frågeställningar (499) liksom att använda naturvetenskapliga
fakta och argument (496).
Dessa kompetenser finns väl representerade i de svenska kursplanerna genom deras indelning i Natur och människa, Naturvetenskaplig verksamhet och
Kunskapens användning. Svenska elever är bättre på kunskaper i naturvetenskap
(510), d.v.s. begreppslig och innehållslig förståelse, vilket motsvaras av rubriken
Natur och människa i de svenska kursplanerna. Kunskaper om naturvetenskap
motsvaras av Naturvetenskaplig verksamhet och Kunskapernas användning,
som de svenska eleverna klarar något sämre (498). En tänkbar förklaring,
bland andra, till skillnaderna i resultat är den ämnestradition som traditionellt
fokuserat på begreppslig och innehållslig kunskap, vilket motsvaras av Natur
och människa i de svenska kursplanerna. Även de nationella utvärderingarna i
naturvetenskap, 1992 och 2003, fokuserade på dessa kompetenser, vilket också
kan ha bidragit till ett ökat fokus på och en ytterligare förstärkning av dessa
kompetenser. Detta pekar på att kursplanernas alla dimensioner inte slagit
igenom i lika stor utsträckning i undervisningen.
I naturvetenskap har inte någon trend kunnat fastställas eftersom det är första gången som naturvetenskap är huvudämne. De svenska elevernas resultat
ligger på OECD-nivå – att jämföra med PISA 2000 och 2003 då svenska elevers resultat låg över OECD-genomsnittet. En möjlig förklaring till skillnaden
skulle kunna vara att åren 2000 och 2003 var naturvetenskap ”biämne” och
mätningen därmed mera begränsad och också mera inriktad mot mätning av
kunskaper i naturvetenskap. I PISA 2006 mäts både kunskaper i och kunskaper
om naturvetenskap.
Att den relativa positionen i PISA 2006 försämrats för svensk del illustreras
också av att det är fler länder 2006 som har ett signifikant bättre resultat än
Sverige jämfört med de tidigare två åren. I PISA 2000 hade sju OECD-länder
ett signifikant bättre resultat än Sverige, 2003 var motsvarande antal åtta länder
och 2006 är det 12 OECD-länder som har signifikant bättre resultat än Sverige.
I läsförståelse har de svenska eleverna ett resultat över OECD-genomsnittet och resultaten har inte förändrats på något avgörande sätt jämfört med
2003, även om resultatet ligger sju poäng längre. Fem OECD-länder har ett
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s ignifikant bättre resultat än Sverige, nämligen Sydkorea, Finland, Kanada, Nya
Zeeland och Irland.
Matematikresultaten ligger 2006 på genomsnittlig OECD-nivå och har
sjunkit något, dock inte signifikant, sedan 2003 då svenska elevers resultat låg
över OECD-genomsnittet. Tio OECD-länder har ett signifikant bättre resultat
än Sverige, bland annat Finland och Danmark.
Sammantaget är bilden att de svenska elevernas resultat är något sämre i
matematik 2006 jämfört med 2003, även om ingen signifikant nedgång skett.
I naturvetenskap finns inget trendmått, men även här märks en tendens till
försämring, på så sätt att resultaten inte längre ligger över OECD-genomsnittet
och att den relativa positionen gentemot andra OECD-länder har försvagats.
Svenska elevers läsförståelse är fortfarande högre än genomsnittlig OECD-nivå
och har inte förändrats på något signifikant sätt sedan 2003. Resultaten i läsför
ståelse överensstämmer med dem i PIRLS 2006 på så sätt att läsförmågan är
god hos svenska elever, däremot bekräftar inte PISA den signifikanta tillbakagång som PIRLS-resultaten visar.
Mer eller mindre starka indikationer på försämrade kunskaper i matematik
och naturvetenskap noterades redan i NU-03 och TIMSS 2003, men inte på
samma sätt i PISA 2003. Resultaten i den senaste PISA-undersökningen, 2006,
går dock mera i linje med NU- och TIMSS-resultaten även om nedgången inte
är statistiskt säkerställd.
Attityder till naturvetenskap
I PISA 2006 har elevernas attityder till naturvetenskap mätts på olika sätt, bland
annat när det gäller intresse, stöd för vetenskapliga undersökningar, självuppfattning
och ansvar för miljö och resurser. Det är viktigt att kartlägga dessa aspekter också i
ett internationellt sammanhang, men det är nödvändigt att ta resultaten med en
rejäl nypa salt, eftersom attitydfrågor alltid är kulturellt känsliga och därför svåra
att jämföra mellan länder. Inom länder är jämförelser mera tillförlitliga.
Svenska elever tillhör de som är minst intresserade av att lära sig naturvetenskap och pojkar är signifikant mindre intresserade än flickor. Också på frågan om
man ger sitt stöd för vetenskapliga undersökningar hamnar de svenska eleverna
mycket lågt, men här finns inga skillnader mellan flickors och pojkars uppfattning. Svenska elever visar tillsammans med de finska minst oro för miljön. Många
elever både i Sverige och övriga OECD-länder ser ändå miljön som ett problem.
Eleverna i Sverige, liksom i Danmark och Nederländerna, bedömer det allmänna värdet av naturvetenskap lägst av alla, även om värdet inte ligger särskilt
lågt. Svenska elever är generellt för åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling
men i lägre omfattning än OECD-genomsnittet. Femtonåringar i Sverige, är
tillsammans med sina jämnåriga i Japan och Irland, de som ägnar minst tid åt
aktiviteter som har att göra med naturvetenskap. Mönstret att elever i de högst
industrialiserade länderna generellt är mindre positiva till och intresserade av





PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study.
NU-03 står för Nationell Utvärdering 2003.
TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study.
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naturvetenskap jämfört med elever i utvecklingsländer stämmer mycket väl med
ROSE-projektets resultat.
Av ROSE-projektet framgår att elever i de mest utvecklade länderna är minst
intresserade av att lära sig mer om naturvetenskap. I Sverige och liknande länder
är eleverna mest intresserade av t.ex. rymden, ny teknik och det som naturveten
skapen ännu inte kan förklara. Hur man kan bota sjukdomar och hur man ska
träna och äta för att må bra är också intressant. Jämför vi med NU-03 kan vi
säga att många elever tycker att mycket av innehållet i dagens naturorienterande
ämnen är tråkigt och oanvändbart. Intresseområdena ligger i stället närmare de
problem som diskuteras i samhället och som forskarna sysslar med. Samtidigt
finns en tilltro till naturvetenskapens möjligheter.
Resultaten i PISA 2006 visar att de svenska elevernas svar ligger under
OECD-genomsnittet när det gäller medvetenhet om miljöfrågor, ambitioner
att studera naturvetenskap i framtiden, och att ha glädje av naturvetenskap.
Svenska elevers självuppfattning och tilltro till sig själva i naturvetenskap ligger
ungefär på OECD-genomsnittet.
Inom de flesta länder finns en positiv samvariation mellan attityder till
naturvetenskap och prestation i ämnet. I Sverige finns tydliga positiva samband
mellan intresse, självtillit, självförtroende och miljömedvetenhet å den ena sidan
och prestation i naturvetenskap å den andra.
Likvärdighet
Variation och bakgrundseffekter
De OECD-länder som visar störst variation i elevresultat är Nya Zeeland, USA
och Storbritannien. I Sverige är spridningen marginellt lägre än OECD-genomsnittet. Jämfört med tidigare PISA-undersökningar har spridningen i naturveten
skap för svenska 15-åringar minskat sedan år 2003 och är nu på ungefär samma
nivå som år 2000.
Den genomsnittliga variationen i resultat mellan skolor i OECD-länderna ligger på 33 procent av den totala variationen. I Sverige är mellanskolvariansen 12
procent och endast tre länder – Finland (6 procent), Island (9 procent) och Norge (10 procent) har mindre variation i resultat mellan skolor än vad Sverige har.
Effekten av elevens socioekonomiska bakgrund i Sverige är 38 poäng och av
viker inte signifikant från OECD-genomsnittet.
Effekten av skolans sammansättning är i ett genomsnittligt OECD-land
ungefär 64 poäng, medan effekten i Sverige är 34 poäng. Detta kan tolkas som
att den förväntade skillnaden i prestation är 34 poäng mellan två elever med
identisk bakgrund men som går i olika skolor med olika socioekonomisk sammansättning. Detta betyder att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder,
generellt uppvisar mycket små effekter av skolsegregation efter socioekonomiska
grunder. Länder med stora socioekonomiska sammansättningseffekter är framförallt Japan, Holland och Tjeckien med respektive 133, 123 och 120 poäng.
Sverige, liksom övriga nordiska länder har också en relativt liten spridning
mellan skolor när det gäller den socioekonomiska sammansättningen. Sammanfattningsvis innebär detta dels att skolsegregationen är liten när det gäller socio-
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ekonomisk bakgrund och dels att de negativa effekterna av skolsegregation efter
socioekonomiska grunder är relativt små i de nordiska länderna.
Enligt den samlade bilden med grund i dessa fem indikatorer på likvärdighet
(total variation, mellanskolvariation, effekt av individens socioekonomiska bakgrund, effekten av skolors socioekonomiska sammansättning samt spridning i
socioekonomisk sammansättning mellan skolor) framstår framförallt Finland,
men även Sverige och övriga nordiska länder, som länder med de mest likvärdi
ga utbildningssystemen. Också Estland tillhör de länder som har hög likvärdighet i utbildningen.
Resultatskillnader
I Sverige finns ingen signifikant skillnad mellan pojkars och flickors resultat i
naturvetenskap och matematik. I läsförståelse är skillnaden 40 poäng i Sverige,
vilket är i likhet med OECD-genomsnittet. Skillnaden mellan pojkar och
flickor i läsförståelse har varit relativt oförändrad över åren 2000-2006.
Skillnaden i naturvetenskap mellan elever med svensk bakgrund och elever
med utländsk bakgrund är fortfarande betydande i Sverige, liksom i många
andra OECD-länder. Eleverna med utländsk bakgrund födda i Sverige ligger i
genomsnitt 48 poäng lägre än de elever som har en svensk bakgrund. Detta kan
jämföras med OECD-genomsnittet där motsvarande differens är 55. Elever som
är födda utomlands ligger 78 poäng lägre än elever med svensk bakgrund, medan motsvarande siffra för OECD-länderna är 58 poäng. Den skillnad som finns
mellan elever i Sverige är signifikant högre än genomsnittet i OECD-länderna.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan resultaten i PISA 2006 jämfört
med PISA 2000 och 2003.
Elever i fristående skolor har högre resultat i naturvetenskap än elever i
kommunala skolor. Kontroll för elevens och skolans socioekonomiska bakgrund
minskar dessa skillnader, ett faktum som i sig visar på en segregation, nämligen
att elever i fristående skolor i större omfattning kommer från en högre socio
ekonomisk bakgrund. Andelen elever i fristående (grund)skolor är drygt 8 procent i Sverige.
Nästan tre fjärdedelar av skolledarna svarar att nivåindelning förekommer i
flera eller alla ämnen, vilket går i linje med tidigare studier. Det föreligger dock
ingen resultatskillnad i naturvetenskap mellan skolor och klasser där nivåindelning förekommer (504 poäng) och de som inte använder nivåindelning (502
poäng).
Skolverket anser att undervisningen i grundskolan ska organiseras så att
eleverna i huvudsak har en gemensam och sammanhållen studiegång. Men,
nivåindelning efter kunskaps- och prestationsmässiga förutsättningar i ett ämne
under en begränsad tid kan vara motiverat utifrån ett pedagogiskt syfte om det
inte leder till för lågt ställda förväntningar på eleverna. Elevernas resultat ska
fortlöpande följas upp och organiseringen av undervisningen omprövas.
Diskussion
Hur har ovan presenterade likvärdighetsindikatorer förändrats över tid för
Sveriges del? Den totala variationen i naturvetenskapsresultaten på elevnivå
ökade mellan 2000 och 2003 för att 2006 ha minskat igen och är nu tillbaka
på samma nivå som år 2000. Detsamma gäller för effekten av individens socio
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ekonomiska bakgrund som ökade signifikant mellan 2000 och 2003, för att
sedan uppvisa en signifikant nedgång mellan 2003 och 2006.
Däremot har mellanskolvariationen utifrån resultaten i naturvetenskap ökat
från 7,8 procent år 2000, 8,9 procent år 2003 till 12,0 procent år 2006. I mate
matik och läsförståelse som är biämnen i PISA 2006 har mellanskolvariansen
nästan fördubblats. Mellanskolvariansen i de tre ämnena är emellertid mycket
låg i ett internationellt perspektiv. Ökningen skulle till en del, men inte helt,
kunna förklaras av en ökande andel fristående skolor, vars resultat är högre
än de kommunala skolornas. Här skulle också behövas en sekundäranalys där
eventuella skillnader i resultat mellan olika strata undersöks.
Skolsegregationen när det gäller socioekonomisk bakgrund har inte förändrats på något avgörande sätt sedan 2003. Inte heller syns någon ökning i den
totala spridningen i resultat mellan elever.
Även om likvärdigheten, enligt de indikatorer som ovan använts, synes vara
god, relativt sett, finns det alltid anledning att vara observant på eventuella förändringar i detta avseende i den svenska skolan. PISA 2006 bekräftar därmed
vad tidigare nationella analyser av likvärdigheten redan visat, nämligen att varia
tionen mellan skolor fortsätter att öka. Skolverket är medvetet om detta och
fortsätter att bevaka utvecklingen inom området. Under 2006 publicerade Skolverket två rapporter som behandlar likvärdighet: Vad händer med likvärdigheten
i svenska skola och Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Under 2007 presenterades rapporten Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning?
De senaste årens utvärderingar – nationella och internationella – visar att
det finns tecken på försämringar i elevernas kunskaper, kvarstående skillnader
mellan elevgrupper (kön och migrationsbakgrund), och ökade skillnader mellan
skolor, vilket beskrivits ovan. Det finns en bred uppslutning om att grundskolans kunskapsresultat måste förbättras. Hur kan vi kraftsamla kring arbetet med
ökad måluppfyllelse?
I syfte att arbeta vidare med dessa och andra frågor tog Skolverket redan
våren 2005 fram ett program med ett antal områden som bör uppmärksammas
och åtgärdas för att uppnå ökad måluppfyllelse i grundskolan. Detta arbete har
sedan utvecklats via Skolverkets alla verksamhetsgrenar. Regeringen har i hög
grad gjort samma bedömningar.
Med syfte att förbättra måluppfyllelsen i skolan förbereder regeringen t.ex.
förändringar för att förtydliga grundskolans kursplaner, införa ett nytt betygssystem med tidigare betygssättning, mål och nationella prov i årskurs 3 samt fler
nationella prov i årskurs 9.
Skolverket arbetar för närvarande med ett omfattande fortbildningsuppdrag, som ingår i det så kallade Lärarlyftet, vilket även inkluderar skärpta krav
för lärarbehörighet, införande av lärarauktorisation, förbättrad lärarutbildning
m.m. Fortbildningen planeras pågå under åren 2007–2010 och syftet är att höja
lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus kommer
att ligga på att stärka lärares kompetens i såväl ämnesteori som ämnesdidaktik.
Skolverket kommer också att under 2008 genomföra fördjupade analyser av
PISA 2006 och andra internationella studier i syfte att bättre förstå och förklara
resultaten.



20

PISA 2006

Indelning av kommuner efter t.ex. storlek eller medelinkomst.

1
Bakgrund

”

Är dagens unga människor rustade att möta framtidens utmaningar? Kan
de analysera, diskutera och framföra sina idéer och tankar effektivt? Har de
förmåga att fortsätta lära sig nya saker hela livet? Föräldrar, ungdomarna
själva, allmänheten och alla som arbetar med skola och undervisning
behöver få svar på dessa frågor. Jämförande internationella analyser kan
utvidga och nyansera den nationella bilden genom att erbjuda ett större
sammanhang när nationella resultat ska tolkas. Internationella jämförelser
kan peka på ländernas starka och svaga sidor och därigenom ge vägledning
för nationell skolpolitik, läroplansutveckling och undervisning.
Programme for International Student Assessment (PISA) har tillkommit för
att fylla behovet av internationella jämförelser på skolans område. Den
första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 med läsförmåga som
viktigaste fokus, den andra år 2003 med matematik som huvudområde.
Denna rapport presenterar de första resultaten från PISA 2006 då natur
vetenskap fick störst uppmärksamhet. Resultaten för naturvetenskap bildar
basdata för framtida trendanalyser inom detta område. För läsförståelse
och matematik presenteras trender från det år då respektive område var
huvudfokus i PISA.

Bakgrund
I slutet av 1950-talet möttes ett antal ledande forskare inom utbildningsområdet för att diskutera gemensamma forskningsproblem. De betonade värdet av
att kunna jämföra skolsystem och elevprestationer i olika länder. Genom att
undersöka skillnaderna mellan skolsystem och undervisningsstrategier skulle det
bli möjligt att fastställa vilka faktorer som har betydelse för elevprestationer. Ett
grundantagande var att utbildare från olika utbildningssystem har mycket att
lära av varandra. De gemensamma forskningsprojekten skulle genomföras inom
en organisation bestående av för ändamålet högt kvalificerade forskare. I och
med det startades organisationen International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA) (Elley, 1992; Elley, 1994).
Men det finns fler organisationer som har genomfört internationella jämförelser av utbildningsprestationer. The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) är en global organisation med syfte att hjälpa medlemsländernas regeringar att undersöka ekonomiska och sociala områden i syfte
att fatta optimala beslut inom dessa. OECD:s utbildningsprogram har under de
senaste drygt tio åren arbetat för att förbättra internationella indikatorer på utbildningsprestationer. Varje år publiceras en omfattande uppsättning indikatorer
i OECD:s Education at a Glance. Där presenteras kvantitativa beskrivningar
av medlemsländernas utbildningssystem och satsningar på utbildning. Genom
internationella jämförelser kan länderna upptäcka sina egna systems starka och
svaga sidor. Regelbundna och tillförlitliga mått på utbildningsprestationer i
länderna har dock saknats. OECD:s arbete inom utbildningsområdet har på
senare tid därför inriktats på att organisera internationella jämförande undersökningar som fokuserar på de förmågor som krävs i modernt samhällsliv. Den
första av dessa undersökningar var International Adult Literacy Survey (IALS)
som undersökte i vilken utsträckning vuxna kan använda sin läsförmåga i sitt
dagliga liv. Undersökningen genomfördes 1994 och 1998. I ett nästa steg har
detta syfte vidgats till att även mäta vuxnas problemlösningsförmåga, förmåga
att samarbeta samt att använda information och informationsteknologi. Studien
the International Life Skills Survey (ILSS) genomfördes år 2002. Den första
PISA-undersökningen ägde rum år 2000 med mätningar av femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap.
Tidigare studier av naturvetenskapligt kunnande
Den första IEA-undersökningen då också naturvetenskap ingick, var First
International Science Study (FISS). Studien genomfördes år 1970, med nitton
deltagande länder. Resultaten visade bland annat att svenska fjortonåringar presterade lägre än genomsnittet i de flesta andra industrialiserade länder (Comber
& Keeves, 1973; Husén & Hansson, 1973). Resultaten visade också att svenska
pojkar presterade bättre resultat än flickor på testuppgifterna i naturvetenskap,
framför allt på uppgifter inom fysik och kemi. De minsta könsskillnaderna
rörde frågor i biologi.
Nästa IEA-studie om naturvetenskap var Second International Science Study
(SISS) år 1983. Tjugofyra länder deltog i undersökningen. Genom att använda
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en del uppgifter som också förekom i FISS fanns möjlighet att göra jämförelser mellan de olika studierna. Resultaten för svenska elever i SISS var generellt
bättre än i FISS (Riis, m.fl., 1988; Noonan & Engström, 1986). Pojkar hade
fortfarande generellt sett bättre resultat än flickor, men skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat var mindre än i FISS.
Den tredje undersökningen som rörde naturvetenskapliga ämnen var Third
International Mathematics and Science Study, TIMSS. Sverige beskrevs som
ett genomsnittsland med avseende på kunskaper i naturvetenskap (Skolverket,
1996). De svenska eleverna hade något bättre resultat i naturvetenskap än det
internationella genomsnittet, och kunde resultatmässigt jämföras med bland
andra Norge, USA och Kanada. Jämförelse av resultat på uppgifter som förekom i både SISS och TIMSS visade på ett genomsnittligt något bättre resultat
i TIMSS-studien. Det fanns dock en del uppgifter med lägre resultat. Gemensamt för de uppgifter som visade lägre resultat var att de inte behandlade ”vardagskunskaper” (Skolverket, 1996, s. 63).
Den skillnad mellan pojkars och flickors prestationer i naturvetenskap som
påvisats i tidigare studier kvarstod även i TIMSS. Resultat till pojkars fördel var
särskilt tydliga för frågor som rörde fysik, jorden och rymden, samt kemi. Flickor hade bättre resultat på biologifrågor, och särskilt inom områden som rörde
människokroppen och kostfrågor.
TIMSS genomfördes på nytt 2003, men akronymen uttolkades denna gång
Trends in Mathematics and Science Study. Det svenska resultatet hade försämrats markant, och kunskapsnivån för elever i skolår åtta låg på ungefär samma
nivå som det gjort för elever i årskurs sju i den tidigare TIMSS-studien. Den
största försämringen fanns hos de högpresterande eleverna (Skolverket 2004a).
I PISA 2000 låg de svenska eleverna över medelvärdet inom OECD. Till
skillnad från vad som konstaterats i tidigare undersökningar fanns inga skillnader mellan pojkar och flickor. En förklaring kan vara att PISA 2000 innehöll en
förhållandevis stor andel frågor med biologianknytning, en annan att frågorna i
PISA generellt berör vardagssituationer i högre utsträckning än TIMSS.
Resultaten var likartade även i PISA 2003. De svenska eleverna presterade
i genomsnitt bättre resultat än medelvärdet i OECD. Inte heller denna gång
fanns några signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Jämfört med resultaten från år 2000 hade emellertid spridningen ökat markant, vilket till stor del
förklarades av att lågpresterande elever försämrat sina resultat. Denna tendens är
alltså motsatt den som observerades i TIMSS, vilket delvis torde kunna förklaras
av att PISA och TIMSS har olika fokus och mäter delvis olika saker (Skolverket
2004b).
På den nationella nivån har flera undersökningar genomförts. Av särskilt
intresse är de nationella utvärderingar som genomförts 1992, 1995 och 2003.
Bland de naturvetenskapliga ämnena utvärderades biologi och kemi 1992,
medan fysik hade en större del 1995. Vid den senaste utvärderingen (2003)
hade de tre ämnena samma vikt. Frågorna var i stort sett desamma vid den
senaste undersökningen som vid de båda tidigare, varför resultaten är direkt
jämförbara. När det gäller kompetenser har man företrädesvis undersökt
begreppsförståelse.
Analyserna av data från den nationella utvärderingen 2003 visar att kunskaps
nivån inom biologi inte förändrats särskilt mycket sedan 1992. För fysik syns
en svag nedgång, medan resultaten i kemi drastiskt försämrats. Man bör dock
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komma ihåg att endast vissa aspekter av kunskaper i naturvetenskapliga ämnen
har undersökts. Anslaget i PISA är betydligt bredare.
Man konstaterade också att elevernas inställning till fysik och kemi var
tämligen negativa. Dessa ämnen är, tillsammans med matematik, de ämnen där
eleverna anger lägst intresse. Nästan hälften av eleverna i kemi, och drygt en
tredjedel i fysik, tyckte inte att kunskaper i ämnena är viktiga. Nära 60 procent
av eleverna uppgav också att de bara arbetar med fysik och kemi för att klara
proven, vilket var den högsta andelen av alla ämnen (Skolverket 2004c).
I PISA 2006 finns frågor om intresse och inställning till naturvetenskap
på samma sätt som funnits till läsning och matematik i PISA 2000 respektive
2003. Detta ger intressanta möjligheter till jämförelser med de nationella
utvärderingarna.
Tidigare studier av läsförståelse
IEA har under 40 år genomfört en rad internationella och jämförande under
sökningar av skolprestationer. Läsförståelsen hos elever i olika länder har
jämförts i fyra undersökningar. En 1970 som visade att svenska tioåringar hade
den bästa läsförståelsen av tioåringarna i alla de 14 länder som deltog. I samma
undersökning placerade sig svenska fjortonåringar ungefär i mitten bland elever
från 15 länder (Thorndike, 1973; Hansson, 1975). Den äldre elevgruppen i
Sverige placerade sig alltså inte lika bra som den yngre elevgruppen.
I den andra undersökningen 1991 kom Sverige på tredje plats inom båda
de undersökta åldersgrupperna, nioåringar och fjortonåringar (Elley, 1992).
En uppföljande jämförelse av resultaten på några delprov som användes i både
1970 och 1991 års undersökningar visade inga signifikanta skillnader över tid
mellan svenska tioåringar och fjortonåringar. Svenska elever hade lika god läsförståelse 1991 som 1970 (Taube, 1993).
I den tredje IEA-undersökningen, Progress in International Reading Literacy
Study (PIRLS) år 2001 (Skolverket, 2003) deltog elever i trettiofem länder, i allmänhet från det fjärde skolåret, men för Sveriges del även från tredje. Här hade
de svenska eleverna i skolår 4 det bästa genomsnittliga resultatet av samtliga
deltagande länders elever. Resultatet för de svenska eleverna i skolår tre var där
emot genomsnittligt. Sverige deltog tillsammans med åtta andra länder även i
en trendstudie där elevers resultat 2001 jämfördes med motsvarande IEA-under
sökning 1991. Trendstudien visade att svenska elever i skolår tre hade något
sämre läsförståelse 2001 än 1991.
Ytterligare en PIRLS-studie har nyligen presenterat sina resultat från en data
insamling som ägde rum år 2006 bland elever i årskurs 4 (Skolverket, 2007).
Huvudresultatet i den studien var att svenska elever i årskurs 4 är goda läsare
i ett internationellt perspektiv. Det har dock skett en signifikant tillbakagång
sedan år 2001 och andelen starka och mycket starka läsare har minskat.
Den första datainsamlingen inom PISA som genomfördes år 2000 i 32
länder hade läsförmåga som huvudämne vid sidan av biämnena matematik och
naturvetenskap. Resultatet visade att svenska femtonåringars läsförmåga endast
överträffades av läsförmågan hos jämnåriga elever i Finland, Kanada och Nya
Zeeland. Det svenska resultatet med avseende på läsförmåga var inte signifikant
skilt ifrån resultatet i Australien, Irland, Sydkorea, Storbritannien, Japan, Österrike, Belgien, Norge och USA.

24

PISA 2006

I den andra datainsamlingen inom PISA som genomfördes år 2003 i 41
länder var läsförmåga och naturvetenskap biämnen vid sidan av huvudämnet
matematik. Denna gång var femtonåringar i Finland, Sydkorea, Kanada och
Australien signifikant bättre i läsning än jämnåriga elever i Sverige. Det svenska
resultatet i läsning skilde sig inte signifikant från resultatet i Nya Zeeland,
Irland, Nederländerna, Belgien, Liechtenstein och Hongkong-Kina.
Vid sidan av dessa mätningar av barns och ungdomars läsförmåga har även
vuxnas (16–64 år) läsförståelse jämförts internationellt och då av OECD och
Statistics Canada inom tidigare nämnda IALS. Resultatet visade att vuxna i
Sverige hade den bästa läsförståelsen bland vuxna i de sju deltagande länderna.
Sammanfattningsvis konstateras att svenska barn, ungdomar och vuxna hittills visat goda resultat vid internationella jämförande studier av läsförmåga.
Trendstudien inom PIRLS pekade dock mot en nedåtgående trend bland elever
i skolår tre mellan 1991 och 2001. Även mellan 2001 och 2006 har en tillbaka
gång hos de yngre elevernas läsförmåga ägt rum enligt den senaste PIRLSundersökningen.
Nationellt har tre stora undersökningar av läsförmåga genomförts i Sverige
1992, 1995 och 2003 (Skolverket, 2003). Resultaten från dessa studier visade
en nedåtgående trend i läsförståelse vid läsning av långa texter och en viss
minskning i förmåga att kunna läsa och förstå texter inom olika genrer.
Tidigare studier av matematikkunnande
First International Mathematics Study (FIMS) var den första IEA-studien som
genomfördes och den gällde elevers kunskaper i matematik. FIMS genomfördes
1964 i tretton länder. Utfallet av IEA:s första matematikundersökning väckte
stor internationell uppmärksamhet. Störst var uppståndelsen i USA, men studien väckte också debatt i Sverige – genomsnittsresultaten var nämligen lägst i
Sverige och USA (Murray & Liljefors, 1983).
År 1980 genomfördes den andra matematikstudien Second International
Mathematics Study (SIMS) med tjugo deltagande länder. Resultaten från 1980
visade att svenska trettonåringars matematikprestationer var bland de absolut
lägsta för de länder som deltog i SIMS (Murray & Liljefors, 1983). För att
kunna göra en jämförelse av elevernas kunskaper ingick i 1980 års undersökning
41 uppgifter från 1964 års prov för trettonåringar. Den genomsnittliga lösningsfrekvensen var densamma för dessa uppgifter båda åren. Resultaten överensstämmer med nationella jämförande studier av standardprovsresultat (Murray,
1979).
Tredje matematikundersökningen Third International Mathematics and
Science Study (TIMSS) skedde 1994–95 med 45 deltagande länder. Undersökningen visade på ett bättre resultat (Skolverket, 1996). Sverige var då ett genomsnittsland och särskilda undersökningar visade att det bland trettonåringar skett
en klar resultatförbättring jämfört med 1980. De svenska trettonåringarna låg
1995 över det internationella genomsnittet i kunskapsområdena beskrivande
statistik och sannolikhetslära, mått och mätningar samt bråk och taluppfattning. Däremot presterade de under det internationella genomsnittet i algebra,
ekvationer och geometri. De svenska elevernas prestationer i matematik visade
sig vara mer homogena än i andra länder och skillnaderna i prestationerna för
flickor och pojkar i matematik var ganska små.
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I den fjärde TIMSS-undersökningen, som genomfördes 2003 och i skolår
8, deltog 50 länder och regioner (Skolverket, 2004a). Det var en motsvarande
undersökning som 1995, men då deltog elever i skolåren 6, 7 och 8. En försämring av resultatet under de åtta år som gått var tydlig för Sveriges del. Resultatet
2003 för skolår 8 var nämligen signifikant sämre än resultatet 1995 för skolår
7. Sverige jämfördes 2003 med en 20-landsgrupp som bestod av länder inom
OECD och/eller EU samt Ryska federationen och Singapore. 20-landsgruppens
genomsnittliga resultat var signifikant högre än Sveriges. Om man ser till de
områden som svenska elever var signifikant sämre på så var det förutom algebra
och geometri även aritmetik. Däremot var svenska elever signifikant bättre i
statistik. Inte heller 2003 fanns några signifikanta skillnader mellan flickors och
pojkars resultat.
I PISA-undersökningen 2000 presterade svenska elever signifikant bättre resultat än OECD-genomsnittet. Elever i åtta OECD-länder var signifikant bättre
än de svenska eleverna. Även i den undersökningen var könsskillnaderna små
(Skolverket, 2001).
Små könsskillnader har också visat sig i undersökningar på nationell nivå på
såväl standardprov som på ämnesprov i Sverige. På nationell nivå har man jämfört trettonåriga elevers kunskapsutveckling över tid, genom att studera elevers
prestationer på identiska/liknande uppgifter på standardprov. Den jämförelsen
visar på en svag förbättring av elevernas resultat från 1970-talet till 1990-talet
(Westin, 1999). Nationella utvärderingar har genomförts 1989, 1992, 1995 och
2003 i bland annat i matematik. Dessa utvärderingar visar på en svag försämring i elevernas prestationer, såväl för tioåringarna mellan 1989 till 1995, som
för femtonåringarna mellan 1992 och 1995. I den nationella undersökningen
2003 visade sig resultaten i matematik vara signifikant sämre både i skolår 5 och
9 jämfört med resultaten 1992 (Skolverket, 2004). Femtonåringarnas resultat
har i olika undersökningar på nationell nivå visat tendens till svag förbättring
från 1970-talet till början av 1990-talet. Sedan början av 1990-talet är dock
tendensen den motsatta (Ek, Murray & Pettersson 1997; Westin, 1999).
I PISA-undersökningen 2003 presterade svenska elever fortfarande signifikant
bättre resultat än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2004b). Nio OECD-länder
var då signifikant bättre än Sverige. Pojkars resultat var då marginellt men signi
fikant bättre än flickornas. Svenska elever var bättre än OECD-genomsnittet
dels på uppgifter av rutinkaraktär, där grundläggande kunskaper ska tillämpas
dels på uppgifter som innebär tolkning och användning i kända situationer. Där
emot var de svenska eleverna sämre på matematikuppgifter som kräver analys,
reflektion, kommunikation och argumentation. Undersökningen 2003 visade
också att svenska elever tillsammans med danska elever upplevde minst ängslan
vad gäller matematik. De svenska eleverna upplevde i större utsträckning än
OECD-genomsnittet att deras lärare stödde dem i lärandet.
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PISA-undersökningen

PISA-undersökningen
Programme for International Student Assessment (PISA) som initierats av
OECD studerar effekterna av medlemsländernas utbildning inom det obligatoriska skolväsendet. Syftet är att undersöka i vilken grad respektive utbildningssystem bidrar till att femtonåringar, som snart kommer att ha avslutat den
obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. PISA skiljer sig från tidigare
internationella kunskapsstudier genom att man strävar efter att mäta sådana
kunskaper och färdigheter som anses vara av betydelse i det vuxna livet. Kan
femtonåringar analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer på ett
konstruktivt sätt? Stor vikt läggs vid att kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang, att förstå processer, tolka och reflektera över information samt förmågan
att lösa problem. Kanske viktigast, kommer ungdomarna att kunna fortsätta att
lära sig under hela sina fortsatta liv?
Svaren på dessa frågor är viktiga för eleverna själva, deras föräldrar och lärare
samt för de politiker som ska besluta om utbildning. PISA-projektet avser att
ge en ny bas för diskussioner om utbildningspolitik och för samarbete i syfte att
definiera och operationalisera utbildningsmål. Ytterligare ett mål med projektet
är att få en bättre förståelse för orsaker till och konsekvenser av observerade
skillnader i förmåga. Finns det undervisningsstrategier och sätt att organisera
undervisningen som är mer effektiva än andra när det gäller att uppnå de
önskade utbildningsmålen? PISA innebär ett samarbete mellan olika länder,
där forskare och experter från de deltagande länderna genomför projektet.
Arbetet inom PISA-projektet äger rum i cykler. Tre ämnen ingår: läsförståel
se, matematik och naturvetenskap. Alla tre ämnena ingår i varje cykel, men ett
av dem ges större omfattning vid varje mätning. Poängen med att studera alla
tre ämnena vid varje tillfälle är att kunna göra jämförelser inom respektive ämne
över tid. I den första cykeln var läsförståelse det mest betonade ämnet, medan
matematik betonades mest under den andra cykeln och naturvetenskap under
den tredje. Den första datainsamlingen genomfördes år 2000, nästa år 2003 och
den tredje år 2006. År 2003 ingick även ett fjärde ämne, problemlösning.
Utgångspunkter
De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt samhälle är många och skiftande. I ett alltmer informationsrikt och teknologiskt
samhälle är det viktigt att kunna förstå och kritiskt granska information. En
förutsättning för att tolka och bearbeta information är grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden. Kompetenserna är viktiga då de ger den
enskilde individen möjligheter att hålla sig informerad, och kunna ta ställning i
viktiga samhällsfrågor. Dessa kompetenser och kunskaper sammanfattas i PISA
med begreppet literacy.
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PISA definierar literacy för läsning, matematik och naturvetenskap på följande
sätt (OECD, 2006):
Läsning
En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att
uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter,
samt att delta i samhället.
Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och
reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet.
PISA:s fokus är på att läsa för att lära sig snarare än att lära sig att läsa,
och därför mäts inte elevernas mest grundläggande läsförmågor.
Matematik
Förmågan att identifiera och förstå den roll matematik spelar i världen,
att göra välgrundade bedömningar samt att använda och engagera sig i
matematik så att det motsvarar individens behov i livet som en konstruktiv, delaktig och reflekterande medborgare.
Relaterar sig till bredare funktionellt användande av matematik,
engagemanget inkluderar förmågan att känna igen och formulera
matematiska problem i olika sammanhang.
Naturvetenskap
Den utsträckning i vilken en person
– Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att
identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturvetenskapliga fenomen och dra slutsatser från fakta om naturvetenskapliga företeelser.
– Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och
undersökningsmetod.
– Visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar vår
fysiska, intellektuella och kulturella miljö.
– Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i
naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare.
Detta kräver dels kunskaper om naturvetenskapens begrepp, dels förmåga
att tillämpa ett naturvetenskapligt förhållningssätt och tänkesätt.

Det är svårt att finna en adekvat översättning av literacy-begreppet. Vi har valt
att använda begreppen naturvetenskap, läsförmåga och matematik, eftersom de
är både bekväma och begripliga. Man bör dock hålla i minnet att literacy inom
de olika delområdena är väsentligt bredare än motsvarande skolämnen. Målet
med PISA är inte primärt att utvärdera elevers förmåga att återge faktakunskaper i relation till skolämnen och styrdokument. Målet är i stället att utvärdera
hur elever omsätter sina kunskaper i olika sammanhang.
Utvärderingen av literacy indelas för respektive ämnesområde i tre olika
dimensioner. De tre dimensionerna är innehåll, kompetens och sammanhang.
Dimensionerna skiljer sig något i utformning för de olika ämnesområdena, och
beskrivs närmare i samband med presentationen av dessa. I tabell 2.1 ges en
sammanfattning av de områden som utvärderas inom PISA 2006.
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Tabell 2.1 Sammanfattning av de områden som utvärderas inom PISA 2006.
Område

Naturvetenskap

Läsning

Matematik

Innehålls-dimension

Områden inom naturvetenskap
såsom:

Typ av text:

Kluster med relevanta matematiska
områden och begrepp:

• Fysikaliska system
• Levande system
• Jorden och rymden

• Löpande texter som berättelser,
redogörelser, argumentationer
• Icke-löpande texter som diagram,
formulär, tabeller

• Tekniska system

• Kvantitet
• Rum och form
• Förändring och samband
• Osäkerhet

Kunskap om naturvetenskap,
såsom:
• Naturvetenskaplig metod
• Naturvetenskapliga förklaringar
Kompetens-dimension

Sammanhangs-dimension

Naturvetenskaplig uppgift eller
process:

Läsuppgift eller process:

• Identifiera naturvetenskapliga
frågeställningar

• Tolka texter

• Söka information
• Reflektera och bedöma texter

”Kompetenskluster” definierar färdigheter som fordras för matematik:
• Reproduktion; (enkla matematiska
operationer)

• Förklara företeelser naturvetenskapligt

• Samband; (samla idéer för att
lösa enkla problem); och

• Använda naturvetenskapliga fakta
och argument

• Reflektion; (bredare matematiskt
tänkande)

Det naturvetenskapliga tillämpningsområdet, för användning i privata,
samhälleliga eller globala sammanhang som:
• Hälsa
• Naturresurser
• Miljö

Den användning som texten är
skapad för:

Det matematiska tillämpnings
området för användning i:

• Privat bruk (t.ex. brev)

• Privatliv

• Offentligt bruk (t.ex. officiellt
dokument)

• Utbildning och arbete

• I samband med arbete
(t.ex. rapport)

• Vetenskap

• Offentligt bruk

• Risker
• Naturvetenskapens och teknikens
frontlinjer

PISA i relation till den svenska läroplanen
Det övergripande målet med PISA är att studera i vilken omfattning femton
åringar har de grunder som behövs för att kunna delta som aktiva samhälls
medborgare i ett kommande vuxenliv.
Ungdomar lär sig såväl i som utanför skolan. Det är högst rimligt att anta att
eleverna har inhämtat en del av de kunskaper som utvärderas i PISA utanför direkta undervisningssituationer. Det innebär dock inte att PISA inte kan bidra till
att bedöma skolans roll i samband med tillägnandet av en medborgarkompetens.
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 1998) anges att: ”Skolan har i uppdrag att
överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ” (s. 7).
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I skolans uppgifter ingår således att förbereda ungdomar för att leva och verka
i samhället. Viktiga mål är att eleverna ska lära sig att använda sina kunskaper,
och att kritiskt kunna granska och bedöma information.
PISA:s utvärderingsmål överensstämmer således på flera punkter med skrivningar i den svenska läroplanen (se också Skolverket, 2006a, 2006b).
Deltagande länder
Totalt deltog 57 länder i PISA 2006, däribland alla 30 OECD-länder. Nedan
följer en förteckning över de länder som deltog i PISA 2006.
OECD-länder:
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Sydkorea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya
Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.
Icke OECD-länder:
Argentina, Azerbadjan, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Estland, Hongkong-Kina, Indonesien, Israel, Jordanien, Kirgizistan, Kroatien, Liechtenstein,
Lettland, Litauen, Macao-Kina, Montenegro, Qatar, Rumänien, Ryssland,
Serbien, Slovenien, Taiwan, Thailand, Tunisien och Uruguay.
Organisation
Inom OECD har en styrelse tillsatts, PISA Governing Board (PGB), där varje
land som deltar i studien har en representant. I PGB läggs riktlinjerna upp för
PISA-projektet. Ett antal funktionella expertgrupper har bland annat utvecklat
definitioner och aspekter för respektive ämnesområde. I matematik och naturvetenskap finns också referensgrupper (Mathematics Forum och Science Forum)
bestående av representanter från alla deltagande länder. Ett internationellt konsortium som leds av Australian Council for Educational Research (ACER) samordnar arbetet med att utveckla mätinstrument och koordinera undersökningen
på uppdrag av PGB.
Skolverket har det yttersta ansvaret för PISA i Sverige. Skolverket represente
rar också Sverige i PGB. Själva genomförandet av studien PISA 2006 gjordes
på Skolverkets uppdrag av Mittuniversitetet i samarbete med Lärarhögskolan i
Stockholm. Mittuniversitetet hade det övergripande ansvaret samt ansvaret för
läsning och naturvetenskap, medan Lärarhögskolan i Stockholm ansvarade för
matematik. Till projektet knöts också en rådgivande nationell referensgrupp.
Deltagande skolor och elever
Omkring 400 000 elever deltog i undersökningen. Dessa representerade omkring 23 miljoner femtonåringar i de 57 ländernas skolor. I Sverige deltog 4 621
elever i 198 skolor. Majoriteten av eleverna var femtonåringar och gick i grundskolans årskurs nio. Ett fåtal gick i årskurs åtta eller i gymnasieskolan.
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Mätinstrument
Varje deltagande elev besvarade en enkät och ett provhäfte. Elevenkäten, som
tog ca 30 minuter att besvara, var densamma för samtliga elever och innehöll
46 frågor om elevens hembakgrund, undervisning och resurser, hemläxor, skol
engagemang och attityder. Sverige valde att delta i en valfri del med frågor om
IT (ca 5 min). Det fanns 13 olika provhäften och varje elev tilldelades slumpmässigt ett av dessa. Tiden för att besvara provhäftet var två timmar. För en
närmare beskrivning av testets uppläggning hänvisas till OECD:s kommande
tekniska rapport.
En skolledare eller annan person som kände till förhållandena väl på den
deltagande skolan besvarade en skolenkät, innehållande 31 frågor om skolans
lokalisering, storlek, resurser, ledning, etc.
Undersökningens genomförande
Första året
Undersökningens första år, 2004, ägnades åt att skapa en gemensam begreppslig
bas för skapandet av mätinstrument inom områdena läsning, matematik och
naturvetenskap. Nyckelbegrepp definierades och olika aspekter av respektive
ämne beskrevs. De deltagande ländernas representanter sände in förslag på
texter och uppgifter, översatta till engelska eller franska, vilka granskades av
expertgrupper och representanter för övriga länder.
Andra året
Under det andra året kontaktades i varje land ett mindre antal skolor valda med
avsikt att ge en allsidig prövning av mätinstrument och metoder. Ett urval av
texter och uppgifter översattes till respektive lands undervisningsspråk. Provledare och personer som skulle koda s.k. öppna svar utbildades av respektive
lands nationella centrum. Därefter utbildades ett antal skolkvalitetsobservatörer
av det internationella konsortiet. I varje land besökte de ett antal skolor för att
kontrollera att hela datainsamlingen ägde rum enligt de strikta internationella
föreskrifterna och om så inte var fallet rapportera detta till det internationella
konsortiet. Data från fältundersökningarna i de olika länderna sändes till ACER
(Australian Council for Educational Research) där resultatet bearbetades i syfte
att dels få fram provuppgifter som visat sig fungera bra i samtliga länder, dels
modifiera instruktionerna inför huvudundersökningens genomförande. Till exempel togs uppgifter bort som gynnade eller missgynnade grupper av elever, eller uppgifter som innebar för stort tolkningsutrymme vid kodningen av svaren.
Tredje året
Under år 2006, undersökningens tredje år, ägde huvudundersökningen rum.
En viktig del var urvalet av skolor och elever som skedde i enlighet med strikta
internationella regler. Syftet var att ge en representativ bild av respektive lands
femtonåringar. På varje skola valdes sedan slumpmässigt 30 elever. Provledare
utbildades för att samla in data på skolorna.
Mätinstrumenten modifierades utifrån resultatet av fältundersökningen och
varje lands nationella centrum organiserade översättningar av modifieringarna
samt utskrift och tryckning av de slutliga versionerna av mätinstrumenten. Även
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denna gång övervakades datainsamlingen av internationellt utbildade nationella skolkvalitetsobservatörer på ett antal skolor i respektive land. Allt undersökningsmaterial återsändes till varje lands nationella centrum för kodning av
öppna svar och inmatning av data. Slutligen sändes allt datamaterial till ACER
för vidare bearbetning.
Fjärde året
Under det fjärde året genomförde det internationella konsortiet en lång rad
bearbetningar av ländernas insända data. Vid varje nationellt centrum genomfördes i de flesta fall ytterligare statistiska analyser och bearbetningar av data.
PISA:s möjligheter och begränsningar
En avgörande fråga inför en undersökning som PISA är om man verkligen kan
lita på resultaten. Går det att med olika test mäta så komplicerade fenomen
som förståelse, insikt, bedömningsförmåga och förmåga att lösa problem? Och
även om detta skulle vara möjligt, kan man verkligen få fram prov som är jämförbara? Kan man utforma texter och uppgifter så att de blir likvärdiga på olika
språk? Kan man vara säker på att det urval av elever som prövas i varje land
verkligen är representativa för hela populationen femtonåringar i varje land?
Meningsfulla och rättvisande jämförelser mellan länderna förutsätter alltså att
ett antal viktiga villkor är uppfyllda. PISA:s trovärdighet står och faller med
detta. Stora ansträngningar har således gjorts för att uppfylla villkoren.
Urvalet av elever inom varje land har genomförts enligt mycket strikta regler,
och först sedan det internationella konsortiet har accepterat ett lands samplingplan har urvalet av skolor gjorts. Därför kan man utgå ifrån att varje deltagande
land genomfört undersökningen på ett representativt urval av femtonåriga
elever.
Översättningsproceduren har genomförts med största noggrannhet. Texter
och uppgifter har funnits både i en engelsk och i en fransk grundversion. Oberoende och noggrant instruerade översättare har bearbetat de olika versionerna,
varefter en tredje expert har jämfört de två översättningarna och skapat en
tredje, optimal översättning. Slutligen har en internationell expert granskat och
slutjusterat översättningarna. Modern psykometrisk metodik har också gjort det
möjligt att få statistiska indikatorer på tänkbara översättningsproblem i samband med bearbetningen av förundersökningen.
Själva genomförandet ute på skolorna ägde rum enligt samma detaljerade
instruktioner i alla länder. Att så verkligen skedde övervakades av internationellt
utbildade skolkvalitetsobservatörer, som oanmälda kom till vissa av de skolor
som genomförde undersökningen.
PISA-undersökningen har alltså med sina mycket höga kvalitetskrav goda
möjligheter att ge en korrekt och rättvisande bild av femtonåringarnas prestationer inom varje land. Med hjälp av noggrant utarbetade, översatta och utprövade
enkäter har PISA även stora möjligheter att peka på viktiga förklaringsvariabler.
En eventuell begränsning är att PISA-undersökningen inte innehåller någon
lärarenkät och att undervisningen endast kan belysas utifrån vad eleverna och
skolledarna rapporterar. En rättvisande bild av olika undervisningsmetoders effekt på elevernas resultat låter sig dock inte med lätthet fångas in av att de lärare
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som just nu undervisar eleverna i svenska, matematik eller naturvetenskapliga
ämnen besvarar en enkät. Femtonåringarnas prestationer har influerats av
många lärares ackumulerade insatser under många år i skolan.
Den avgörande frågan om komplicerade förmågor går att fånga in med test
och kvantifieras på olika skalor är inte enkel att besvara. Här handlar det om
validitet i djupaste bemärkelse. Tidigare forskning samt den meningsfulla strukturen i data visar ändå att man kommit långt med den typen av mätinstrument
som använts i PISA. Man har mobiliserat världsledande experter på de olika
områdena för att få fram meningsfulla uppgifter för femtonåringar. Vidare har
man haft tillgång till den yppersta testteoretiska och metodologiska sakkun
skapen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att PISA med de noggranna, genomtänkta och sakkunniga förberedelserna nått långt ifråga om målet: att komma åt
väsentliga sidor av elevernas kunskaper och färdigheter, samt att kunna genomföra rättvisande internationella jämförelser som har stor trovärdighet.
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Naturvetenskapen i PISA

Naturvetenskapen i PISA
Målet med PISA är att undersöka i vilken utsträckning som ungdomar i slutet
av sin obligatoriska skolgång har sådana kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna fungera som informerade och reflekterande samhällsmedborgare. För naturvetenskapens del innebär det att man utvärderar hur elever
använder teorier, modeller, begrepp och naturvetenskapens arbetssätt för att
tolka och bedöma texter med naturvetenskapligt innehåll.
Naturvetenskaplig kunskap i PISA:s terminologi definieras år 2006 som:
” Den utsträckning i vilken en person
– Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att identifiera
frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturvetenskapliga fenomen och dra slutsatser
från fakta om naturvetenskapliga företeelser.
– Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och
undersökningsmetod.
– Visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar vår fysiska,
intellektuella och kulturella miljö.
– Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i natur
vetenskapens idéer som en reflekterande medborgare.”
Detta innebär en avsevärd förändring och utvidgning av den tidigare definitionen. Framför allt innebär den nya definitionen att man betonar såväl kunskap i
som om naturvetenskap, och också attityder till naturvetenskap.
Konstruktion av naturvetenskapliga uppgifter
Liksom i PISA 2000 och 2003 använder man i PISA 2006 tre dimensioner
av naturvetenskap – en innehållsdimension, en kompetensdimension och en
sammanhangsdimension. I PISA 2000 och 2003 användes 34 uppgifter inom
naturvetenskap. Eftersom naturvetenskap är huvudområde i PISA 2006 är
antalet uppgifter denna gång väsentligt större, nämligen 108. Av dessa är 21
identiska med dem som användes i den förra undersökningen, och 13 uppgifter
användes i PISA 2000.
Som tidigare nämnts är inte PISA:s huvudfokus att mäta hur väl eleverna
bemästrar skolans kursinnehåll, utan i stället betonas sådana kunskaper som är
av värde i verkliga situationer, alltså ett slags medborgarkunskap, vilket avspeglas
i begreppet ’literacy’. Sådana kunskaper kan man naturligtvis ha skaffat sig i
skolan, men också på annat sätt. Denna kunskapssyn konkretiseras i hur uppgifter konstrueras med avseende på innehåll, kompetens och sammanhang. Man
angav tre kriterier för de uppgifter som skulle ingå i provet:
• Uppgifterna ska vara relevanta för situationer i det verkliga livet.
• Uppgifterna ska vara representativa för viktiga naturvetenskapliga begrepp
och därmed vara användbara under lång tid.
• Uppgifterna ska passa 15-åringar.
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Innehållsdimensionen
Innehållsmässigt anknyter frågorna i PISA huvudsakligen till skolämnena
biologi, fysik och kemi, men även till geografi och geologi (inget skolämne i
Sverige) som i många länder ses som naturvetenskapliga ämnen, samt till teknik.
Eftersom PISA inte i första hand vill mäta skolkunskaper är dock kopplingen
till specifika skolämnen relativt svag. I stället rymmer varje uppgift ofta aspekter
som kan hänföras till flera ämnen. Detta ligger i linje med hur de flesta människor upplever naturvetenskap. Naturvetenskapliga frågeställningar i det dagliga livet rymmer kunskap från flera discipliner, och dessutom måste ofta icke
naturvetenskapliga aspekter beaktas. För att exempelvis ta ställning till användning av kärnkraft krävs kunskaper i både fysik och biologi, men också insikter i
kärnkraftens ekonomiska och samhälleliga aspekter. I PISA 2006 studeras både
elevernas kunskaper i naturvetenskap (förståelse för naturvetenskapliga begrepp
och teorier) och kunskaper om naturvetenskap (förståelse för naturvetenskapens
väsen). Vissa frågor mäter också elevernas attityder till naturvetenskap. Inne
hållet sammanfattas i tabellerna 3.1–3.3.
Tabell 3.1 Innehåll för kunskaper i naturvetenskap.

Fysikaliska system (17)

Levande system (25)

Jorden och rymden (12)

Tekniska system (8)

Område

Exempel på tillämpningar

Materiens struktur

Partikelmodellen, bindningar

Materiens egenskaper

Fasförändringar, ledningsförmåga

Kemiska förändringar

Reaktioner, energiöverföring, syror och baser

Kraft och rörelse

Hastighet, friktion

Energi och energiomvandlingar

Energiprincipen, kemiska reaktioner

Växelverkan mellan energi och materia

Vågrörelser (ljus, ljud, seismiska vågor)

Celler

Struktur/funktion, DNA, växter och djur

Människan

Hälsa, näring, sjukdom, reproduktion, organsystem

Populationer

Arter, evolution, genetisk mångfald

Ekosystem

Näringskedjor, energiflöden

Biosfären

Hållbar utveckling

Jordens struktur

Litosfär, atmosfär, hydrosfär

Jordens energi

Energikällor, klimat

Förändringar av jorden

Plattektonik, kretslopp, uppbyggande och nedbrytande krafter

Jordens historia

Fossil, ursprung och utveckling

Jorden som planet i rymden

Gravitation, planetsystem

Teknikens roll

Problemlösning, tillfredsställa behov

Relation mellan naturvetenskap och teknik

Teknik bidrar till naturvetenskapliga framsteg

Begrepp

Optimering, kostnader, risker

Viktiga principer

Kriterier, innovation, uppfinningar, problemlösning

När det gäller kunskaper om naturvetenskap använder man två kategorier, natur
vetenskapliga undersökningar och naturvetenskapliga förklaringar. Man kan
tänka på undersökningar som naturvetenskapens medel och på förklaringar som
naturvetenskapens mål.
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Tabell 3.2 Innehåll för kunskaper om naturvetenskap.
Område

Exempel på tillämpningar

Naturvetenskapliga

Ursprung

Nyfikenhet, naturvetenskapliga frågor

undersökningar (25)

Syfte

Skapa stöd för naturvetenskapliga uppfattningar, modeller och hur teorier styr undersökningar

Experiment

Olika frågor kräver olika undersökningsmetoder, försöksdesign

Data

Kvantitativa (mätningar), kvalitativa (observationer)

Mätningar

Osäkerhet, reproducerbarhet, variation

Egenskaper hos resultat

Empiriska, tentativa, testbara, falsifierbara

Naturvetenskapliga

Typ

Hypotes, teori, modell, ”naturlag”

förklaringar (21)

Tillkomst

Existerande kunskap och nya data, fantasi och kreativitet, logik

Regler

Logisk konsistens, baserade på fakta, baserade på historiska och aktuella kunskaper

Resultat

Ny kunskap, nya metoder, ny teknik, nya undersökningar

Undervisning i naturvetenskap fyller minst två syften, dels att hjälpa elever att
nå kunskap i naturvetenskap och teknik, dels att utveckla deras intresse för dessa
ämnesområden. Deras attityder spelar en viktig roll exempelvis för deras vilja att
utveckla sina kunskaper och för val av yrke. Därför undersöker PISA även elever
nas attityder, föreställningar, motivation, självtillit och värderingar kopplade
till naturvetenskapen. Dessa faktorer undersöks dels genom attitydfrågor i prov
häftena i direkt anknytning till vissa uppgifter, dels via frågor i elevenkäten.
Tabell 3.3 Innehåll för undersökning av attityder.
Intresse för
naturvetenskap

• Visar nyfikenhet inför naturvetenskap och naturvetenskapliga frågeställningar
och upptäckter.
• Visar vilja att lära sig mer inom naturvetenskap, med användning av olika
resurser och metoder.
• Visar vilja att söka information och har ett stabilt intresse för naturvetenskap,
inklusive att överväga en yrkeskarriär med anknytning till naturvetenskap.

Stöd för
naturvetenskapliga
undersökningar

• Inser vikten av att beakta olika naturvetenskapliga perspektiv och argument.

Ansvar för
naturresurser
och miljö

• Visar personligt ansvar för hållbar utveckling.

• Stöder användningen av fakta och rationella förklaringar.
• Uttrycker behovet av logik och noggrannhet för att dra slutsatser.

• Visar insikt om miljökonsekvenser av eget handlande.
• Visar vilja att agera för att bevara naturresurser.

Kompetensdimensionen
De naturvetenskapliga frågorna i PISA 2006 krävde att eleverna skulle kunna
identifiera naturvetenskapliga frågeställningar, förklara företeelser naturvetenskapligt och använda naturvetenskapliga fakta och argument. Dessa kompetenser valdes därför att de dels är viktiga för att utöva naturvetenskap, dels är nära
relaterade till viktiga kognitiva förmågor som att föra induktiva och deduktiva
resonemang, system- och modelltänkande, att fatta beslut samt att formulera
och kommunicera faktabaserade argument och förklaringar. De tre kompetenserna kan sägas motsvara de tre rubrikerna i kursplanerna för NO-ämnen, alltså
Naturen och människan, Den naturvetenskapliga verksamheten och Kunskapens användning. Tabell 3.4 ger en beskrivning av de tre kompetenserna.
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Tabell 3.4 Naturvetenskapliga kompetenser i PISA 2006.
Förklara företeelser
naturvetenskapligt
(53 uppgifter)

• Kunna tillämpa naturvetenskaplig kunskap i en given situation.
• Kunna beskriva eller förklara företeelser med hjälp av naturvetenskap och
förutsäga förändringar.
• Kunna identifiera korrekta beskrivningar, förklaringar och förutsägelser.

Identifiera natur
vetenskapliga
frågeställningar
(24 uppgifter)

• Kunna känna igen frågor som går att undersöka med naturvetenskapliga
metoder.

Använda naturvetenskapliga
fakta och argument
(31 uppgifter)

• Kunna tolka naturvetenskapliga argument samt dra och kommunicera
slutsatser.

• Kunna identifiera nyckelord för att söka efter naturvetenskaplig information.
• Ha kunskap om de viktigaste kännetecknen på en naturvetenskaplig
undersökning.

• Kunna identifiera antaganden, fakta och resonemanget bakom slutsatser.
• Kunna reflektera över de samhälleliga konsekvenserna av
naturvetenskapliga och tekniska framsteg.

Ett exempel på hur kompetenserna används kan vara klimatförändringar. När
man läser eller hör talas om klimatförändringar måste man kunna skilja på
naturvetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga aspekter. Naturvetenskapliga
beskrivningar av ursprung till och konsekvenser av koldioxidutsläpp bemöts
ibland med ekonomiska argument, och man måste kunna skilja de olika ståndpunkterna från varandra. När människor får ytterligare, och ibland motstridig,
information måste de själva kunna söka mer information och kunna värdera den.
Sammanhangsdimensionen
Liksom i PISA 2000 och 2003 har ämnesområden i PISA 2006 valts för att
de ska vara relevanta i ett vardagssammanhang utanför skolämnenas gränser.
Man vill undersöka om elever använder sina naturvetenskapliga kunskaper
för att hantera företeelser i samhället som inrymmer naturvetenskapliga fråge
ställningar. I jämförelse med de tidigare undersökningarna är dock ansatsen
i PISA 2006 betydligt bredare, eftersom naturvetenskap för första gången är
huvudområde i PISA. I Tabell 3.5 sammanfattas de sammanhang inom vilka
uppgifterna finns.
Tabell 3.5 Sammanhang för naurvetenskap i PISA 2006.

Hälsa (26)

Personlig

Samhällelig

Global

Hålla sig frisk, förhindra olyckor, diet

Sjukdomskontroll, kostråd, folkhälsa

Epidemier, global spridning
av sjukdomar

Naturresurser (17)

Egen användning av resurser och
energi

Livskvalitet, produktion och distri-

Förnyelsebara system,

bution av mat, energiförsörjning

befolkningstillväxt

Miljö (20)

Egen sophantering

Avfallshantering, lokalt väder

Biologisk mångfald, hållbar utveckling,
jordförstöring

Risker (15)

Risker på personlig nivå, beslut om
bostad och dylikt

Produktsäkerhet, bedömning av

Klimatförändring, krig

Naturvetenskapens

Naturfenomen, sport och fritids-

Nya material, genteknologi,

Rymden, universums ursprung

frontlinjer (27)

aktiviteter, musik, tekniska ”prylar”

vapenteknologi, transport

och struktur

risker med brottslighet
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Prestationsnivåer
Uppgifterna i PISA är ordnade i kluster, och varje kluster har en halvtimmes
provtid. Ett provhäfte omfattar fyra kluster, och provtiden är således två timmar.
Varje kluster finns i fyra häften, en gång i varje position. Genom denna design
kan man konstruera en skala på vilken varje enskild uppgift får ett visst värde
beroende på svårighetsgrad, och varje elev får ett värde på samma skala som
anger hans eller hennes förmåga. I PISA 2006 har man konstruerat separata
skalor för varje kompetens och varje innehållsområde, förutom en totalskala.
För att underlätta tolkningen av resultaten har man normerat skalorna så att
medelvärdet för alla OECD-länder är 500 poäng och standardavvikelsen är 100
poäng. Det innebär att ungefär två tredjedelar av eleverna i OECD har resultat
mellan 400 och 600 poäng. De 25 EU-länder som deltog i PISA 2006 har ett
medelvärde i naturvetenskap på 497 poäng.
Den kombinerade totalskalan indelas också i sex prestationsnivåer som beskrivs i tabell 3.6.
Tabell 3.6 Prestationsnivåer för naturvetenskap i PISA 2006.

Nivå

Nedre gräns
för nivån

Andel elever som
når nivån (OECD)

6

707,8

1,3 %

Elever på nivå 6 kan på ett korrekt sätt identifiera, förklara och tillämpa kunskap i och kunskap om
naturvetenskap i komplexa sammanhang. De kan koppla samman information från flera källor och
använda den för att fatta beslut. De visar avancerat naturvetenskapligt tänkande, och de kan använda
sin kunskap i nya situationer.

5

633,1

9,1 %

Elever på nivå 5 kan identifiera de naturvetenskapliga aspekterna i många komplexa sammanhang.
De kan tillämpa kunskaper i och om naturvetenskap och kan jämföra, välja ut och värdera naturvetenskapliga data och argument. De kan utveckla faktabaserade förklaringar och argument grundade på
kritisk analys.

4

558,5

29,4 %

Elever på nivå 4 kan bedöma naturvetenskapens och teknikens roll. De kan välja ut och integrera
förklaringar från olika ämnen och koppla dem till verkliga situationer. De kan reflektera över sina
handlingar, och de kan kommunicera beslut som bygger på naturvetenskapliga fakta.

3

483,8

56,8 %

Elever på nivå 3 kan identifiera tydligt uttryckta naturvetenskapliga frågeställningar i flera olika sammanhang. De kan välja ut fakta för att förklara fenomen och kan tillämpa enkla modeller. De kan tolka
och tillämpa naturvetenskapliga begrepp. De kan dra enkla slutsatser från fakta och kan fatta beslut
baserade på naturvetenskaplig kunskap.

2

409,1

80,9 %

Elever på nivå 2 har tillräckliga kunskaper i naturvetenskap för att ge förklaringar till välkända fenomen eller dra slutsatser av enkla undersökningar. De kan göra konkreta tolkningar av undersökningar.

1

334,5

94,9 %

Elever på nivå 1 har så begränsade kunskaper i naturvetenskap att de bara kan tillämpas på några få
välkända situationer. De kan formulera förklaringar som är uppenbara och följer direkt från givna fakta.

Typisk kompetens på nivån

Varje elev placeras på den nivå där han eller hon kan förväntas besvara minst
hälften av uppgifterna korrekt. Exempelvis skulle alla elever på nivå 3 förväntas
besvara uppgifterna på nivå 3 korrekt. En elev i nedre delen av spannet har 62
procent chans att besvara de enklaste frågorna i intervallet korrekt, men bara
42 procent chans att klara de svåraste inom nivå 3. En elev nära toppen av inter
vallet har 78 procent chans att klara de enklaste, och 62 procent chans att klara
de svåraste uppgifterna på nivå 3.
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Naturvetenskapen i PISA och de svenska kursplanerna
PISA syftar inte i första hand till att undersöka elevers kunskaper i förhållande
till de olika ländernas läro- och kursplaner. Det är naturligtvis ändå intressant
att betrakta de dimensioner som PISA avser att mäta i ljuset av de svenska kursplanerna. Dessa reviderades 2000, och den kanske mest påtagliga förändringen
är att de etiska och samhälleliga aspekterna betonas ännu starkare än tidigare.
Betoningen av naturvetenskapen som en mänsklig verksamhet, och därmed
utgörande en del av den västerländska kulturen, är också tydligare än tidigare.
I den gemensamma kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket
2000) anges syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena som ”… att
göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra
till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur
och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskapsoch åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och demokratins
gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.” Dessa meningar står väl i samklang med de formuleringar
som styr utformningen av uppgifter som används i PISA, särskilt beträffande
den övergripande definitionen och kompetensdimensionen.
I kursplanerna finns målen sorterade under tre rubriker. Den första rubriken,
Naturen och människan, motsvaras väl av kompetensen Förklara företeelser
naturvetenskapligt i PISA. Den andra rubriken, Den naturvetenskapliga verksamheten, har en ungefärlig motsvarighet i PISA-kompetensen Identifiera natur
vetenskapliga frågeställningar, och den tredje, Kunskapens användning, ligger
ganska nära kompetensen Använda naturvetenskapliga fakta och argument.
Även om kursplanemålen och kompetenserna i PISA inte är identiska finns
således en relativt god överensstämmelse.
Det begränsade antalet uppgifter i PISA har naturligtvis inte möjlighet att
täcka allt innehåll i de svenska kursplanerna. Sammantaget finns i kursplanerna
57 kunskaper och färdigheter angivna som mål att uppnå för nionde skolåret,
och därtill kommer de kunskaper som eleverna ska ha nått redan i skolår fem.
Målet med PISA är ju inte heller att vara innehållsmässigt heltäckande, utan
man försöker välja ut sådana aspekter som kan antas vara mest väsentliga ur ett
medborgarperspektiv. Detta innebär givetvis en begränsning, och man måste
vara försiktig med att använda resultat från PISA som ett entydigt mått på hur
den svenska skolan lyckats med undervisningen i naturvetenskap. Uppenbart
är emellertid att det innehåll som finns representerat i PISA 2006 inte bör vara
obekant för svenska elever.
Det är också lätt att konstatera att de sammanhang som valts för PISA tillmäts stor relevans i de svenska styrdokumenten. Miljö- och hälsofrågor anges
som centrala både i den gemensamma kursplanen för de naturorienterande
ämnena och i de enskilda ämneskursplanerna. Bland de mål som eleverna ska
ha uppnått i slutet av nionde skolåret nämns i den gemensamma kursplanen att
eleven ska ”…kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes
verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad.”
Också kursplanerna för de enskilda ämnena genomsyras av formuleringar
som understryker naturvetenskaplig kunskap som väsentlig för miljö- och
hälsofrågor. Mål att sträva mot i biologi är bland andra att eleven
– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.
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– utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant
biologisk kunskap och personliga erfarenheter.
I fysik ska eleverna bland annat
– utveckla sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av
konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från
miljö-, energi- och resurssynpunkt.
I kemi ska eleverna
– utveckla kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfaren
heter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor.
Även naturvetenskapens roll inom teknologin lyfts fram i kursplanerna och
också i betygskriterier. I den för ämnena gemensamma kursplanen framhålls
bland annat att eleven ska
– ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga
och tekniska system på jorden.
Som en viktig bedömningsgrund anges ”elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-samhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar
och produkter…”
Sammantaget kan man konstatera att de naturvetenskapliga kunskaper som
PISA avser att mäta väl motsvaras av vissa mål som uttrycks i svenska kursplaner
för naturorienterande ämnen. Centralt i PISA är att utvärdera hur elever kan
använda sina kunskaper för att tolka och värdera naturvetenskaplig information
samt förstå hur naturvetenskapliga metoder kan användas i sammanhang som
är relevanta i en samhällskontext. I kort sammanfattning kan man säga att de
svenska kursplanerna uttrycker samma ambitioner. PISA 2006 bör därför kunna
ge ett underlag för en diskussion om i vilken utsträckning den svenska skolan
når uppsatta mål. Vid tolkning av resultaten måste man dock hela tiden hålla de
reservationer beträffande innehållet som diskuterats ovan i minnet.
Vilka uppgifter finns i PISA 2006?
Som nämnts finns 108 uppgifter inom det naturvetenskapliga fältet i PISA
2006. Uppgifterna kan kategoriseras på olika sätt, exempelvis efter de tre
dimensionerna – innehåll, kompetens och sammanhang. Uppgifterna kan också
kategoriseras efter frågeformatet, alltså om uppgiften är av flervalstyp eller om
den kräver att eleverna formulerar egna tolkningar eller slutsatser.
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Tabell 3.7 Uppgifterna i naturvetenskap fördelade efter innehåll och kompetens.
INNEHÅLLSDIMENSION

KOMPETENSDIMENSION

Kunskaper i naturvetenskap

Kunskaper om naturvetenskap

Fysikaliska
system

Levande

Jorden

Tekniska

system

och rymden

system

15

24

12

2

Förklara företeelser
naturvetenskapligt
Identifiera naturvetenskapliga
frågeställningar

Naturvetenskapliga
undersökningar

Naturvetenskapliga
förklaringar

24

Använda naturvetenskapliga

2

fakta och argument

1

6

1

21

Tabell 3.8 Uppgifterna i naturvetenskap fördelade efter sammanhang.

Hälsa
Naturresurser

Personlig

Samhällelig

17

9

1

12

4

12

8

Miljö

Global

Risker

2

11

2

Naturvetenskapens frontlinjer

9

12

6

3

Övrigt

Tabell 3.9 Uppgifterna i naturvetenskap fördelade efter frågeformat och kompetens.
FRÅGEFORMAT

KOMPETENSDIMENSION

Frågor med öppna svar

Förklara företeelser
naturvetenskapligt

Kortsvar

Längre

Enkla

Komplexa

4

16

22

11

5

9

10

15

7

8

Identifiera naturvetenskapliga
frågeställningar
Använda naturvetenskapliga
fakta och argument

Flervalsfrågor

1

Uppgifterna grupperades i 37 enheter. Varje enhet består av ett stimulus i form
av en text, ibland i kombination med bilder eller diagram, samt frågor i anslutning till detta stimulus. Några exempel på sådana enheter illustreras och kommenteras på nästa sida.
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Exempel på uppgifter

SURT REGN
Här nedan ser du ett foto av statyer kallade Karyatiderna som byggdes på Akropolis i Aten
för mer än 2500 år sedan. Statyerna är gjorda av en stenart som heter marmor. Marmor
består av kalciumkarbonat.
År 1980 flyttades originalstatyerna in i Akropolismuseet och ersattes av kopior.
Originalstatyerna hade börjat frätas sönder av surt regn.

Fråga 2: SURT REGN
Normalt regn är svagt surt därför att det har absorberat en del koldioxid från luften. Surt regn
är surare än normalt regn därför att det även har absorberat gaser som svaveloxider och
kväveoxider.
Varifrån kommer luftens svaveloxider och kväveoxider?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Effekten av surt regn på marmor kan visas genom att man lägger marmorskärvor i
vinäger över natten. Vinäger och surt regn har ungefär samma surhetsgrad. När en
marmorskärva läggs i vinäger bildas gasbubblor. Den torra marmorskärvans massa
kan bestämmas före och efter experimentet.
Kompetensdimension: Förklara företeelser naturvetenskapligt
Innehållsdimension: Fysikaliska system (Områden inom naturvetenskap)
Sammanhang: Risker
Nivå 3
Lösningsfrekvens Sverige: 55 %, (P=57 F=54)
Lösningsfrekvens OECD: 58 %
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Fråga 3: SURT REGN
En marmorskärva har en massa av 2,0 gram innan den sänks ner i vinäger över natten.
Nästa dag tas skärvan upp och torkas. Vilken massa kommer den torkade marmorskärvan
att ha?
A
B
C
D

Mindre än 2,0 gram
Exakt 2,0 gram
Mellan 2,0 och 2,4 gram
Mer än 2,4 gram

Kompetensdimension: Använda naturvetenskapliga fakta och argument.
Innehållsdimension: Fysikaliska system (Områden inom naturvetenskap)
Sammanhang: Risker
Nivå 2
Lösningsfrekvens Sverige: 67 % (P=67 F=68)
Lösningsfrekvens OECD: 67 %

Fråga 4: SURT REGN
Elever som utförde detta experiment lade även marmorskärvor i rent (destillerat) vatten över
natten.
Förklara varför eleverna tog med detta steg i sitt experiment?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga
förklaringar (Kunskap om naturvetenskap)
Sammanhang: Risker
Nivå 6 full poäng Nivå 3 delpoäng
Lösningsfrekvens Sverige: 39 % (P=37 F=41)
Lösningsfrekvens OECD: 36 %
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Efter kunskapsfrågorna följer några frågor som avser att dels undersöka intresset för det
naturvetenskapliga område som frågan handlar om, och dels undersöka hur stort stödet ör för
ett naturvetenskapligt arbetssätt.
Fråga 5: SURT REGN
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

a)

Få veta vilka mänskliga aktiviteter som
bidrar mest till surt regn.

b)

c)

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

Lära dig om teknologier som
minimerar utsläppen av gaser som
orsakar surt regn.

1

2

3

4

Förstå metoderna som används för att
reparera byggnader som skadats av surt
regn.

1

2

3

4

RESULTAT

Sverige
OECD

Surt regn
b) Lära dig om
c) Förstå metoderna
a) Få veta vilka
teknologier som
som används för att
minimerar utsläppen av
reparera byggnader
mänskliga aktiviteter
som bidrar mest till surt gaser som orsakar surt
som skadats av surt
regn
regn
regn..
Mycket
Ganska
Mycket
Ganska
Mycket
Ganska
intresserad intresserad intresserad intresserad intresserad intresserad
%
%
%
%
%
%
10
36
12
32
7
30
19
42
22
36
14
35

Detta är en av de uppgifter som väcker störst intresse runt om i världen, men svenska elever
visar minst intresse efter de holländska.

Fråga 6: SURT REGN
I vilken grad håller du med om följande påståenden?

Markera endast en ruta i varje rad.
Håller
absolut
med

a)

b)

Skyddet av gamla ruiner bör baseras på
vetenskapliga belägg om orsakerna till
skadorna.
Påståenden om orsakerna till surt regn bör
baseras på vetenskaplig forskning.

Sverige
OECD
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Håller
inte med

Håller
absolut
inte med

1

2

3

4

1

2

3

4

Stöd för ett naturvetenskapligt arbetssätt.
RESULTAT

Håller
med

Surt regn
Skyddet av gamla ruiner
bör baseras på
Påståenden om
vetenskapliga belägg
orsakerna till surt regn
om orsakerna till
bör baseras på
skadorna.a
vetenskaplig forskning.
%
%
81
83
74
85

SOLSKYDDSMEDEL
Mimmi och Dan undrade vilket solskyddsmedel som ger bästa skyddet för deras hud.
Solskyddsmedel har en viss solskyddsfaktor som visar hur bra varje produkt absorberar den
ultravioletta strålningen i solljuset. Ett solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor skyddar
huden längre än ett med låg solskyddsfaktor.
Mimmi tänkte ut ett sätt att jämföra några olika sorters solskyddsmedel med varandra. Hon
och Dan samlade ihop följande:
x

två ark av klar plast som inte absorberar solljuset.

x

ett ark med ljuskänsligt papper.

x

mineralolja (M) och en salva innehållande zinkoxid (ZnO); och

x

fyra olika solskyddsmedel som de kallade S1, S2, S3 och S4.

Mimmi och Dan tog med mineralolja därför att den släpper igenom det mesta av solljuset,
och zinkoxid därför att den stänger ute nästan allt solljus.
Dan hällde en droppe av varje substans i en cirkel markerad på ett av plastarken, och lade
sedan det andra plastarket ovanpå. Han lade en stor bok över båda arken och pressade ner.
Mimmi lade sedan plastarken ovanpå arket med ljuskänsligt papper. Ljuskänsligt papper

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

förändras från mörkt grått till vitt (eller mycket ljust grått) beroende på hur länge det utsätts
för solljus. Slutligen placerade Dan arken på en solig plats
plastark
ljuskänsligt
papper
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Fråga 2: SOLSKYDDSMEDEL
Vilket av dessa påståenden är en vetenskaplig beskrivning av den roll mineraloljan och
zinkoxiden spelar vid jämförelsen av solskyddsmedlens effektivitet?
Mineralolja och zinkoxid är båda faktorer som testas.
Mineralolja är en faktor som testas och zinkoxid är en referenssubstans.
Mineralolja är en referenssubstans och zinkoxid är en faktor som testas.
Mineralolja och zinkoxid är båda referenssubstanser.
Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar (Kunskap om
naturvetenskap)
Sammanhang: Hälsa
Nivå 4
Lösningsfrekvens Sverige: 29 % (P=26 F=32)
Lösningsfrekvens OECD: 40 %

Fråga 3: SOLSKYDDSMEDEL
Vilken av dessa frågor försökte Mimmi och Dan besvara?
Hur mycket skyddar ett solskyddsmedel jämfört med de andra?
Hur skyddar solskyddsmedel din hud mot ultraviolett strålning?
Finns det något solskyddsmedel som ger sämre skydd än mineralolja?
Finns det något solskyddsmedel som ger bättre skydd än zinkoxid?
Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar (Kunskap om
naturvetenskap)
Sammanhang: Hälsa
Nivå 3
Lösningsfrekvens Sverige: 57 % (P=57 F=58)
Lösningsfrekvens OECD: 58 %

Fråga 4: SOLSKYDDSMEDEL
Varför pressades det andra plastarket ner?
För att inte dropparna skulle torka in.
För att sprida ut dropparna så mycket som möjligt.
För att hålla dropparna innanför cirkelmarkeringarna.
För att göra så att dropparna fick samma tjocklek.

Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar (Kunskap om
naturvetenskap)
Sammanhang: Hälsa
Nivå 4
Lösningsfrekvens Sverige: 55 % (P=54 F=56)
Lösningsfrekvens OECD: 43 %
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Fråga 5: SOLSKYDDSMEDEL
Det ljuskänsliga pappret är mörkgrått och bleknar till ljusare grått när det utsätts för lite
solljus, och till vitt när det utsätts för mycket solljus.
Vilket av dessa diagram visar ett mönster som kan uppstå? Förklara varför du väljer det.
C

A
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

B

D
M

S1

S2

M

S1

S2

ZnO

S3

S4

ZnO

S3

S4

Svar: .......................................................
Förklaring: .................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kompetensdimension: Använda naturvetenskapliga fakta och argument
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar (Kunskap om
naturvetenskap)
Sammanhang: Hälsa
Nivå 4
Lösningsfrekvens Sverige: 25 % (P=23 F=26)
Lösningsfrekvens OECD: 27 %
...................................................................................................................................
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GENMODIFIERAD GRÖDA
GM-MAJS BÖR FÖRBJUDAS
Miljövårdsgrupper kräver att en ny sorts genmodifierad (GM) majs ska förbjudas.
Denna GM-majs är speciellt framtagen för att kunna tåla ett nytt, starkt växtgift som dödar
vanliga majsplantor. Det nya växtgiftet dödar de flesta arter av ogräs som växer på
majsfält.
Miljöaktivisterna säger att dessa ogräsarter är föda för många smådjur, särskilt insekter,
och därför är det skadligt för miljön att använda det nya växtgiftet tillsammans med GMmajsen. De som försvarar användningen av GM-majs säger att en vetenskaplig studie visat
att detta inte kommer att ske.
Här är några detaljer ur den vetenskapliga studie som omnämns i artikeln ovan:
x

Majs planterades på 200 fält över hela landet.

x

Varje fält delades upp i två halvor. Genmodifierad (GM) majs behandlad med det
nya, starka växtgiftet odlades på ena halvan, och vanlig majs behandlad med
vanligt växtgift odlades på den andra halvan.

x

Antalet insekter som påträffades i GM-majsen som behandlats med det nya
växtgiftet var ungefär lika stort som antalet insekter i den vanliga majsen som
behandlats med det vanliga växtgiftet.

Fråga 3: GENMODIFIERAD GRÖDA
Majs planterade på 200 fält över hela landet. Varför använde sig forskarna av mer än en
plats?
A
B
C
D

Därför att många bönder skulle få prova den nya GM-majsen.
För att se hur mycket GM-majs de kunde odla fram.
För att fylla så många åkrar som möjligt med GM-grödan.
För att inkludera olika växtförhållanden för majs.

Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar (Kunskap om
naturvetenskap)
Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Sammanhang: Naturvetenskapens och teknikens frontlinjer
Nivå 2
Lösningsfrekvens Sverige: 76 % (P=75 F=77)
Lösningsfrekvens OECD: 74 %

Även här frågas om hur intresserade eleverna är av följande
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Fråga 10N: GENMODIFIERAD GRÖDA
Hur intresserad är du av följande information?

Markera endast en ruta i varje rad.
Mycket
intresserad

x
x
x

Lära dig om den process genom vilken
växter genmodifieras.
Lära dig om varför somliga växter inte
påverkas av växtgifter.
Bättre förstå skillnaden mellan
korsbefruktning och genmodifiering av
växter.

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Lågt intresse igen i Sverige.
GENMODIFIERAD GRÖDA
a) Lära dig om den
process genom vilken
växter genmodifieras.

Sverige
OECD

b) Lära

dig om varför
somliga växter inte
påverkas av växtgifter

c) Bättre förstå
skillnaden mellan
korsbefruktning och
genmodifiering av
växter.

Mycket
Ganska
Mycket
Ganska
Mycket
Ganska
intresserad intresserad intresserad intresserad intresserad intresserad
%
%
%
%
%
%
4
19
6
30
5
24
12
34
12
33
15
33
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VÄXTHUS
Läs texterna och svara på frågorna som följer.

VÄXTHUSEFFEKTEN: FAKTA ELLER MYT?
Allt liv behöver energi för att överleva. Den energi som upprätthåller liv på jorden kommer
från solen, som sänder ut energi i rymden på grund av sin hetta. En liten del av den energin
når jorden.
Atmosfären fungerar som ett skyddande täcke över jordytan, och hindrar temperaturen att
växla så mycket som den skulle göra i en värld utan luft.
Det mesta av den strålningsenergi som kommer från solen passerar igenom atmosfären.
Jorden absorberar en del av denna energi, och en del reflekteras åter från jordytan. En viss
del av denna reflekterade energi absorberas av atmosfären.
Ett resultat av detta är att medeltemperaturen ovanför jordytan är högre än den skulle varit
utan atmosfär. Jordens atmosfär ger samma effekt som ett växthus, därav begreppet
växthuseffekt.
Växthuseffekten påstås ha förstärkts under 1900-talet.
Det är ett faktum att medeltemperaturen i jordens atmosfär har ökat. I tidningar och
tidskrifter anges ofta det ökade utsläppet av koldioxid som huvudorsak till
temperaturökningen på 1900-talet.

En elev, Anders, intresserar sig för det möjliga sambandet mellan medeltemperaturen i
jordens atmosfär och koldioxidutsläppet på jorden.
På ett bibliotek finner han följande två diagram.

20
Koldioxid-utsläpp
(1000 miljoner ton
per år)

n
10

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1940

1950

1960

1970

1980

1990

o
år

Medeltemperatur i
jordens atmosfär
(°C)

15,4
n
15,0

14,6
1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1960

1970

1980

1990

o
år

Anders drar av dessa två diagram slutsatsen att det är säkert att ökningen av
medeltemperaturen i jordens atmosfär orsakas av ökningen av koldioxidutsläpp.
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Fråga 3: VÄXTHUS
Vad i diagrammen stöder Anders slutsats?
...................................................................................................................................

Kompetensdimension: Använda naturvetenskapliga fakta och argument
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar
(Kunskap om naturvetenskap)
Sammanhang: Miljö
Nivå 3
Lösningsfrekvens Sverige: 55 % (P=53 F=56)
Lösningsfrekvens OECD: 54 %

...................................................................................................................................

Fråga 4: VÄXTHUS
En annan elev, Jenny, tycker att Anders slutsats är fel. Hon jämför diagrammen och menar
att vissa delar av diagrammen inte stöder Anders slutsats.
Ange ett exempel på en del av diagrammen som inte stöder Anders slutsats. Förklara ditt
svar.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kompetensdimension: Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar
Innehållsdimension: Naturvetenskaplig metod och Naturvetenskapliga förklaringar
(Kunskap om naturvetenskap)
Sammanhang: Miljö
Nivå 5 full poäng Nivå 4 delpoäng

Lösningsfrekvens Sverige: 30 % (P=31 F=29)
Lösningsfrekvens OECD: 34 %

Fråga 5: VÄXTHUS
Anders vidhåller sin slutsats att ökningen av medeltemperaturen i jordens atmosfär orsakas
av det ökade koldioxidutsläppet. Men Jenny anser att hans slutsats är förhastad. Hon säger:
”Innan din slutsats kan godtas, måste du försäkra dig om att andra faktorer som kan påverka
växthuseffekten är konstanta”.
Ange en sådan faktor som Jenny avser.
...................................................................................................................................

Kompetensdimension: Förklara företeelser naturvetenskapligt
Innehållsdimension: Jorden och rymden (Områden inom naturvetenskap)
Sammanhang: Miljö
Nivå 6
Lösningsfrekvens Sverige: 17 % (P=18 F=16)
Lösningsfrekvens OECD: 19 %

...................................................................................................................................
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Resultat
I PISA-undersökningen 2006 var naturvetenskap för första gången huvudområde. Det utökade ramverket innebär att betydligt fler aspekter av naturvetenskapligt kunnande än tidigare har studerats. Förändringen innebär att resultaten
inte direkt kan jämföras med dem från tidigare mätningar. Å andra sidan medger det stora antalet frågor att man kan få resultat för olika delskalor både med
avseende på kompetens och innehåll och att man kan definiera prestationsnivåer
på samma sätt som tidigare gjorts för läsning och matematik.
Totalresultat
Det svenska totalresultatet är 503 poäng, vilket inte skiljer sig signifikant från
medelresultatet i OECD. Tabell 3.10 visar resultaten för samtliga länder i förhållande till Sveriges. Sverige placerar sig mitt bland OECD-länderna, med 12
länder som visar ett signifikant bättre och lika många med ett signifikant sämre
Tabell 3.10 Medelvärdet i naturvetenskap för respektive land i relation till Sveriges
resultat (503 p) i PISA-undersökningen 2006.
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Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant
skillnad. Sverige (503 p)

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige

OECD-länder
Finland
Kanada
Japan
Nya Zeeland
Australien
Nederländerna
Sydkorea
Tyskland
Storbritannien
Tjeckien
Schweiz
Belgien

(563)
(534)
(531)
(530)
(527)
(525)
(522)
(516)
(515)
(513)
(512)
(510)

OECD-länder
Österrike
Irland
Ungern
Polen
Danmark

OECD-länder
Frankrike
Island
USA
Slovakien
Spanien
Norge
Luxemburg
Italien
Portugal
Grekland
Turkiet
Mexiko

(495)
(491)
(489)
(488)
(488)
(487)
(486)
(475)
(474)
(473)
(424)
(410)

Övriga länder
Hongkong-Kina
Taiwan
Estland
Liechtenstein
Slovenien
Macao-Kina

(542)
(532)
(531)
(522)
(519)
(511)

Övriga länder
Kroatien
Lettland
Litauen
Ryssland
Israel
Chile
Serbien
Bulgarien
Uruguay
Jordanien
Thailand
Rumänien
Montenegro
Indonesien
Argentina
Brasilien
Colombia
Tunisien
Azerbadjan
Qatar
Kirgizistan

(493)
(490)
(488)
(479)
(454)
(438)
(436)
(434)
(428)
(422)
(421)
(418)
(412)
(393)
(391)
(390)
(388)
(386)
(382)
(349)
(322

(511)
(508)
(504)
(498)
(496)

resultat. Finlands resultat är signifikant bättre än alla andra länders, både i och
utanför OECD.
Som nämnts kan direkta jämförelser med tidigare PISA-mätningar inte göras. Dock kan man konstatera att den inbördes ordningen mellan länderna är
förhållandevis stabil över tid. Man kan emellertid konstatera att Sveriges relativa
position försämrats något – i PISA 2003 hade åtta OECD-länder signifikant
bättre resultat än Sverige. Tre länder (Tyskland, Schweiz och Belgien) hade 2003
resultat på samma nivå som Sverige, men presterar nu bättre. Storbritannien
hade bättre resultat än Sverige år 2000, men ingick inte i redovisningen år 2003
på grund av för stort bortfall.
Sett över prestationsnivåerna syns vissa skillnader mellan de svenska resultaten och OECD-medelvärdena. Sverige har en signifikant lägre andel elever
under nivå 2, men också en något lägre andel på de två högsta nivåerna. Nivå
2 anges som den lägsta nivå som krävs för att kunna delta i samhället som en
självständig och reflekterande medborgare. Figurerna 3.1 och 3.2 visar andel
elever på minst nivå 2 respektive på nivåerna 5 och 6. Det mest slående är
Finlands särklass.
Figur 3.1

Andel elever i procent på nivå 2 eller högre på kompetensskalan i
naturvetenskap.
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Figur 3.2

Andel elever på nivå 5 eller nivå 6 på kompetensskalan i naturvetenskap.
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På totalnivå finns endast små skillnader mellan könen. Bland OECD-länder
har pojkar signifikant bättre resultat i Danmark, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. Flickor har signifikant bättre resultat i
Grekland och Turkiet.
Resultat i relation till kompetensdimensionen
Som nämnts finns tre delkompetenser i naturvetenskap i PISA 2006 – att
förklara företeelser naturvetenskapligt, att identifiera naturvetenskapliga frågeställningar samt att använda naturvetenskapliga fakta och argument. Den första
handlar i huvudsak om kunskaper i naturvetenskap, medan den andra och
den tredje avser kunskaper om naturvetenskap. Tabell 3.11 visar fördelningen
på prestationsnivåer för var och en av delkompetenserna i Sverige och OECD
uppdelad på pojkar och flickor.
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Tabell 3.11 Fördelning på prestationsnivåer på delkompetenser i Sverige och OECD.
Under 1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Förklara företeelser

Sverige, pojkar

4,1

11,0

21,8

28,5

22,3

9,9

2,3

naturvetenskapligt

Sverige, flickor

3,9

12,2

25,1

30,2

20,1

7,3

1,2

OECD, pojkar

5,2

13,3

22,6

26,3

20,8

9,5

2,3

OECD, flickor

5,6

15,1

25,5

27,7

18,5

6,5

1,1

Identifiera naturvetenskapliga

Sverige, pojkar

5,7

15,0

26,0

28,1

18,4

6,0

0,8

frågeställningar

Sverige, flickor

3,7

11,1

24,7

31,4

21,0

7,1

1,1

OECD, pojkar

6,5

15,3

25,1

27,1

18,5

6,5

1,1

OECD, flickor

3,8

11,8

24,2

29,6

21,5

7,8

1,4

Använda naturvetenskapliga

Sverige, pojkar

7,8

14,3

22,6

26,6

19,1

7,8

1,7

fakta och argument

Sverige, flickor

5,4

14,0

24,1

27,6

19,9

7,6

1,4

OECD, pojkar

8,7

14,3

21,4

23,8

19,4

9,7

2,7

OECD, flickor

7,0

13,8

22,1

25,7

20,2

9,0

2,1

Som framgår av tabellen är skillnaderna förhållandevis små. Dock finns en antydan till att Sverige har något mindre andel elever på de lägsta och högsta nivåerna. För den första kompetensen är andelen elever i Sverige högre än i OECD
på nivåerna 3 och 4, medan Sverige har en större andel elever på nivåerna 2
och 3 för de båda andra kompetenserna. Sveriges styrka relativt OECD ligger i
första hand inom kompetensen ”Förklara företeelser naturvetenskapligt”, alltså
kunskap i naturvetenskap. Detta visas tydligt i figur 3.3, där det även framgår
att könsskillnaderna inom de olika kompetenserna är förhållandevis stora, även
om de i det sammanslagna totalresultatet elimineras. För Sveriges del är skillnaden för ”Förklara företeelser naturvetenskapligt” signifikant till pojkarnas fördel
(vilket den också är i alla OECD-länder utom fem), och för ”Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar” signifikant till flickornas fördel (vilket också gäller i alla OECD-länder). Den tredje kompetensen visar ingen signifikant könsskillnad i Sverige, och inte heller i de flesta OECD-länder. Endast i Finland,
Grekland och Turkiet visar denna kompetens en skillnad till flickornas fördel.
Figur 3.3

520

Sveriges resultat på de olika kompetensskalorna uppdelat på pojkar/flickor,
siffrorna inom parentes visar skillnaden mot pojkar/flickor i OECD.
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Ett annat sätt att åskådliggöra starka och svaga områden är att studera resultatfördelningen på uppgiftsnivå. Tabell 3.12 visar svenska resultat i förhållande till
OECD fördelade på antal uppgifter inom respektive kompetens. Den svenska
styrkan inom den första kompetensen är uppenbar. Observera att totala antalet
uppgifter med resultat angivna endast är 102, eftersom sex uppgifter tagits bort
ur analysen.
Tabell 3.12 Svenska resultat i förhållande till OECD på uppgiftsnivå – kompetens
dimension.
Svenska resultat signifikant bättre än OECD
Förklara företeelser

Ingen skillnad mellan
Sverige och OECD

Svenska resultat signifikant sämre än OECD

Exkluderade
uppgifter

Totalt

24

17

8

4

53

6

9

7

2

24

10

11

10

–

31

40

37

25

6

108

naturvetenskapligt
Identifiera naturvetenskapliga
frågeställningar
Använda naturvetenskapliga
fakta och argument
Totalt

Resultat i relation till innehållsdimensionen
På motsvarande sätt kan man studera de svenska resultaten efter innehåll. Här
finns dock inga resultat fördelade på prestationsnivåer. Figur 3.4 visar svenska
pojkars och flickors resultat för de innehållsdimensioner som innehåller tillräckligt många uppgifter för att medge tillförlitliga beräkningar. Observera att endast ett sammanslaget värde ges för dimensionen kunskap om naturvetenskap.
Figur 3.4

Sveriges resultat på de olika innehållsskalorna uppdelat på pojkar/flickor,
siffrorna inom parentes visar skillnaderna mot pojkar/flickor i OECD.

Poäng
530
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511 (+11)
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490

488 (–3)

480
Om naturvetenskap

Jorden och rymden

Levande system

Fysikaliska system

Tre av de fyra delområdena uppvisar signifikanta könsskillnader. Inom OECD
har flickorna signifikant bättre resultat i kunskap om naturvetenskap i 17 länder,
pojkarna bättre i Jorden och rymden i alla länder utom fyra, liksom i Fysikaliska
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system i alla länder utom Turkiet. För området Levande system är skillnaderna
mindre.
På uppgiftsnivå kan man spåra svenska elevers styrkor och svagheter. Resul
taten jämförda med OECD finns i tabell 3.13.
Tabell 3.13 Svenska resultat i förhållande till OECD på uppgiftsnivå – innehållsdimension.
Svenska resultat signifikant bättre än OECD

Ingen skillnad mellan
Sverige och OECD

Svenska resultat signifikant sämre än OECD

Exkluderade
uppgifter

Totalt

Om naturvetenskap

13

16

15

2

46

Jorden och rymden

3

6

2

1

12

10

8

4

3

25

Fysikaliska system

9

6

2

–

17

Tekniska system

5

1

2

–

8

40

37

25

6

108

Levande system

Totalt

Resultat i relation till sammanhangsdimensionen
Slutligen kan fördelningen studeras med avseende på sammanhang. Här finns
emellertid varken beräkningar för prestationsnivåer eller för delpoäng, utan resultaten kan bara betraktas på uppgiftsnivå. Resultaten framgår av tabell 3.14.
Tabell 3.14 Svenska resultat i förhållande till OECD på uppgiftsnivå – sammanhangsdimension.
Svenska resultat signifikant bättre än OECD

Ingen skillnad mellan
Sverige och OECD

Svenska resultat signifikant sämre än OECD

10

9

7

Naturresurser

5

7

5

Miljö

5

8

4

Risker

9

3

3

10

9

5

Övrigt

1

1

1

Totalt

40

37

25

Hälsa

Naturvetenskapens frontlinjer

Exkluderade
uppgifter

Totalt
26
17

3

20
15

3

27

6

108

3

Intresse, engagemang och självtillit i naturvetenskap
I PISA undersöks många faktorer som kan ha samband med elevernas prestationer i naturvetenskap. En del handlar om elevernas egna åsikter om och erfarenheter av naturvetenskap. Dessa faktorer har även ett intresse i sig, då attityden till
naturvetenskap definieras som en del av den naturvetenskapliga kompetensen.
Inbäddade frågor
I anslutning till vissa frågor i kunskapsprovet finns attitydfrågor. Dessa frågor
avser att mäta elevers intresse för att lära sig naturvetenskap och deras stöd
för naturvetenskap som arbetsmodell i de konkreta situationer som respektive
uppgift handlar om. Utifrån elevernas svar på dessa frågor konstrueras skalor på
samma sätt som för kunskapsfrågorna, med ett medelvärde för OECD på 500
och en standardavvikelse på 100.
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Tabell 3.15 visar resultaten på intresseskalan för samtliga deltagande länder. I
tabellerna visas också skillnaderna mellan pojkar och flickor.
Tabell 3.15 Poäng utifrån inbäddade frågor på skalan för intresse.
Medelvärde och skillnader mellan pojkar och flickor på skalan ”intresse för att lära sig naturvetenskap”
Länder

medel

pojkar-flickor

Colombia

644

-19

Thailand

642

-20

Azerbadjan

612

Mexiko

611

Jordanien

609

Indonesien
Brasilien

Länder

medel

pojkar-flickor

Slovakien

522

10

Frankrike

520

4

-6

Luxemburg

515

0

-7

Tyskland

513

2

-15

Japan

512

13

608

-16

Israel

509

6

592

-8

Österrike

507

4

Rumänien

591

-6

Slovenien

505

12

Chile

591

-7

Liechtenstein

504

-5

Tunisien

590

-5

Lettland

504

-1

Kirgizistan

580

-17

Schweiz

504

5

Portugal

571

-1

Belgien

503

6

Argentina

567

-10

Estland

502

-4

Uruguay

567

-1

Polen

501

3

Qatar

565

6

Tjeckien

489

-17

Montenegro

561

-20

Sydkorea

486

11

Grekland

549

-6

Irland

481

6

Litauen

544

-14

USA

480

19

Ryssland

541

-6

Norge

472

-5

Turkiet

540

11

Kanada

469

4

Hongkong-Kina

536

22

Island

466

-3

Kroatien

535

-4

Australien

465

4

Spanien

534

2

Storbritannien

464

3

Taiwan

533

18

Danmark

463

-17

Italien

529

8

Nya Zeeland

461

5

Macao-Kina

524

8

Sverige

454

-15

Serbien

523

1

Nederländerna

452

13

Bulgarien

523

-13

Finland

448

-7

Ungern

522

-9

OECD

500

2

Några sammanfattande kommentarer:
• Eleverna i de högpresterande länderna visar ofta lägre intresse för naturvetenskap.
• Sverige är ett av länderna där flickor visar ett signifikant större intresse för
naturvetenskap än pojkar.
• Detta betyder att svenska pojkar tillsammans med de finska är de som visar
minst intresse av alla att lära sig mer om de frågeställningar som presenteras.
• Inom 50 av länderna syns dock att elever med ett större intresse för natur
vetenskap också presterar bättre i naturvetenskapen i PISA.
En likartad bild får man på skalan som mäter elevernas stöd för naturvetenskap
som arbetsmodell. Även på denna skala har elever i högpresterande länder generellt lägre värden än i de lågpresterande. Figur 3.5 visar tydligt det negativa sambandet mellan intresse och prestation på landnivå. Korrelationen är så hög som
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- 0,78. Man skulle kunna frestas att dra slutsatsen att lägre intresse ger högre
resultat, men det är säkerligen inte korrekt. Av det följande kommer att framgå
att intresse visar ett starkt positivt samband med prestation inom ett land. Det
negativa sambandet i jämförelsen mellan länder är därför sannolikt kulturellt betingat, och gör jämförelser mellan länder tämligen meningslösa i detta avseende.
Resultatet stämmer väl överens med Schreiners (2006), som visar ett tydligt
negativt samband mellan ett lands utvecklingsnivå, mätt som Human Development Index (HDI), och det genomsnittliga intresset för naturvetenskap.
Figur 3.5

Intresse i deltagande länder. Resultat på landnivå.
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Elevenkätens frågor
I elevenkäten får eleverna svara på en rad frågor om sin attityd till och erfarenhet av olika delar av naturvetenskapen. Självuppfattning, självtillit och motivation undersöks också. Ett index, med medelvärde 0 och standardavvikelse 1,
räknas ut för varje område. Sedan kan indexet för varje elev jämföras med elevens resultat och eventuella samband fastställas. I det följande jämförs resultaten
på kunskapsprovet för den fjärdedel som får det högsta värdet med den fjärdedel
som får det lägsta värdet på respektive index. Även när eleverna får skatta sitt
eget självförtroende och sina kunskaper följer resultaten ofta ett kulturellt mönster som inte följer skillnaden i resultat mellan länderna. På nationell nivå där
emot blir ofta sambanden tydliga och där finns ofta ett positivt samband mellan
många av ovan nämnda faktorer och elevernas resultat i naturvetenskap i PISA
2006.
Först presenteras några exempel på frågeställningar och hur svenska elever
svarat inom de olika områdena i jämförelse med elever i övriga OECD. Även
om de internationella jämförelserna måste tolkas försiktigt enligt ovan är det intressant att se hur svenska elever svarar och jämförelsen med närliggande länder
känns ofta helt relevant.
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Självuppfattning, självtillit och intresse
Tidigare PISA-undersökningar har visat ett starkt samband mellan elevers självuppfattning och intresse för läsförståelse och matematik och deras prestationer
i respektive kunskapsområde. PISA 2006 är inget undantag, utan visar att det
också i naturvetenskap finns en liknande samvariation. Som exempel på frågor
visar vi de frågor som används för att mäta självtillit
Tabell 3.16 Självtillit. Andel elever på respektive fråga som uppger att de skulle klara
den lätt eller med lite ansträngning.
Sverige

OECD

OECD (min-max)

Känna igen vilken naturvetenskaplig fråga som
ligger till grund för en tidningsrapport om ett
hälsoproblem

67

74

61–76

Förklara varför jordbävningar förekommer
oftare i en del områden än i andra

80

76

62–83

Beskriva antibiotikas roll vid behandlingen av
sjukdomar

53

59

33–77

Identifiera vilken naturvetenskaplig fråga som
förknippas med sophantering

58

62

51–86

Förutsäga hur förändringar i en miljö kommer
att påverka vissa arters överlevnad

67

64

49–78

Tolka den naturvetenskapliga information som
finns på märkningen av livsmedelsprodukter

65

64

44–82

Diskutera om hur nya bevis kan ändra din förståelse beträffande möjligheterna för liv på Mars

54

51

26–64

Urskilja den bästa av två förklaringar till hur
surt regn bildas

58

58

43–76

Indexet för självtillit visar en stark samvariation med prestation. Den översta
fjärdedelen på indexet har i genomsnitt 109 poäng högre resultat på kunskapsprovet än den nedersta fjärdedelen. Det förefaller alltså som om elever har en
relativt realistisk bild av den egna förmågan. Man kan se att de svenska värdena
i stort ligger på genomsnittlig OECD-nivå. Internationella jämförelser är dock,
som ovan diskuterats, vanskliga. Exempelvis anser sig 80 procent av de svenska
eleverna kunna förklara jordbävningar, men bara 62 procent av de japanska
(som för övrigt har den lägsta självtilliten av alla).
Även självuppfattning och intresse samvarierar starkt med prestation. Pojkar
uppvisar starkare självtillit och självuppfattning än flickor. Beträffande övergripande intresse finns däremot inga generella skillnader mellan pojkar och flickor.
Värde och motivation
Man har också undersökt hur eleverna värderar naturvetenskap, både ur ett
samhällsperspektiv och ur ett personligt perspektiv. Generellt sett värderar elever
i alla länder det samhälleliga värdet av naturvetenskap högt. Nära 90 procent
menar att naturvetenskapen är värdefull för samhället, både i Sverige och i
OECD. Trots höga värden ligger Sverige under OECD-medelvärdet. När det
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gäller det personliga värdet ligger siffrorna lägre, typiskt omkring 60 procent.
Exempelvis menar 59 procent av de svenska eleverna att de kommer att använda
naturvetenskap på många sätt när de blir vuxna. Liknande siffror visar frågorna
om instrumentell motivation. 62 procent av de svenska eleverna uppger att de
läser NO för att de kommer att ha nytta av det.
Trots dessa förhållandevis höga värden är däremot intresset för en framtida
karriär inom naturvetenskap inte särskilt högt, vilket framgår av tabell 3.17.
Tabell 3.17 Framtida ambitioner. Andel elever som håller med eller absolut håller med
om följande påståenden.
Sverige

OECD

OECD  (min-max)

Jag skulle vilja läsa naturvetenskap efter
gymnasiet

26

31

17–55

Jag skulle vilja ägna mitt liv åt att syssla med
avancerad naturvetenskap

13

21

12–49

Jag skulle vilja arbeta med naturvetenskapliga
projekt när jag blir vuxen

20

27

17–58

Jag skulle vilja arbeta med ett yrke som har
med naturvetenskap att göra

30

37

23–64

Sverige ligger tillsammans med övriga Norden under genomsnittet i OECD.
Speciellt avancerad naturvetenskap verkar avskräcka de svenska eleverna.
Hur man värderar naturvetenskap, liksom graden av motivation och ambition, samverkar inte oväntat med prestationen. Det finns också en samvariation
med socioekonomisk bakgrund, så att elever med fördelaktig socioekonomisk
bakgrund generellt värderar naturvetenskapen högre både på det samhälleliga
och det personliga planet. Elever med utländsk bakgrund tycks också se ett
större personligt värde i naturvetenskap. Däremot finns inga skillnader mellan
flickor och pojkar.
Miljöfrågor
PISA undersöker elevernas inställning till olika miljöfrågor, hur de bedömer sina
egna miljökunskaper, stödet för hållbar utveckling och miljöoptimism.
Tabell 3.18 Oro för miljön. Andel elever som ser följande miljöfrågor som allvarliga
problem för sig själva eller andra i sitt land.

Sverige

OECD

OECD
(min-max)

Luftföroreningar

83

92

82–98

Energibrist

67

82

62–97

Utdöendet av växter och djur

76

84

69–95

Skogsavverkning för markexploatering

74

83

62–95

Vattenbrist

52

76

45–97

Kärnavfall

74

78

52–92
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Svenska elever visar tillsammans med de finska minst oro för miljön. Många
elever i såväl Sverige som resten av OECD ser ändå miljön som ett problem.
Eleverna verkar följa och påverkas av samhällsdebatten och det som rapporteras
från andra länder. Hälften av eleverna ser vattenbrist som ett problem i Sverige.
Pojkarna är mindre oroliga än flickorna. Variabeln visar inget samband med
prestation.
Man har även frågat eleverna om de tror att dessa miljöproblem kommer att
minska under de närmaste 20 åren. Det är bara en minoritet (omkring 20 procent) som visar sådan optimism. Den andelen är dock något högre i Sverige än
i OECD som helhet. Mellan framtidsoptimism och prestation finns ett negativt
samband i både Sverige och OECD. Högpresterande elever är sålunda mindre
optimistiska inför möjligheten att de angivna problemen kommer att minska i
framtiden.
När det däremot gäller elevernas egna uppfattningar om kännedom om
olika miljöfrågor, som exempelvis kärnavfall eller växthusgaser i atmosfären, ser
man en samvariation med prestationen. Elever som exempelvis anser sig kunna
förklara konsekvenserna av växthusgaser presterar också i genomsnitt bättre på
kunskapsfrågorna, ett inte särskilt förvånande resultat. Skillnaden är dock mycket stor. I Sverige har den översta fjärdedelen, med avseende på självskattningen
av kännedom om miljöfrågor, i genomsnitt ett resultat som ligger 115 poäng
över den nedersta fjärdedelen när det gäller denna kännedom. Detta kan tolkas
som att elever har en realistisk bild av sin egen förmåga.
Också med frågor som mäter stödet för hållbar utveckling finns en samvariation med prestation. Sådana frågor kan gälla kontroll av bilars utsläpp, energiproduktion från förnybara källor och säker avfallshantering.
I tabell 3.19 sammanfattas hur olika faktorer samvarierar (eller i vissa fall inte
samvarierar) med prestation. Man bör hålla i minnet att en eventuell samvariation inte kan tolkas som ett orsakssamband. Det är exempelvis inte säkert att
ett ökat intresse ger bättre resultat; det kan i stället vara så att en duktig elev blir
mer intresserad.
Tabell 3.19 Medelpoäng för elever i den nedersta fjärdedelen jämfört med medelpoäng
för elever i den översta fjärdedelen på index för respektive faktor.
Område
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Medelpoäng lägsta fjärdedel

Medelpoäng högsta fjärdedel

Självuppfattning i NO (skolämnet)

458

559

Självtillit i naturvetenskap

452

561

Värde av naturvetenskap i
samhällsperspektiv

464

546

Personligt värde av naturvetenskap

469

539

Instrumentell motivation

479

542

Framtida ambitioner i naturvetenskap

472

545

Intresse och glädje

461

546

Kännedom om miljöfrågor

446

561

Stöd för hållbar utveckling

472

541

Oro för miljö

496

496

Optimism om framtida miljö

514

489

Självuppfattning, självtillit och kännedom om miljöfrågor är de faktorer som
starkast relaterar till prestationen. Det är knappast förvånande, eftersom dessa
faktorer bygger på elevernas skattningar av sin egen kompetens. De två sista
faktorerna är speciella – den ena har inget samband med prestation, medan
framtidsoptimism visar ett negativt samband.
Sammanfattning
Sammantaget kan man konstatera att svenska elever befinner sig på genomsnittlig OECD-nivå i naturvetenskap. Inom området finns emellertid stora variationer i kompetens – svenska elever har generellt sett bättre kunskaper i än om
naturvetenskap. Speciellt är kunskapsnivån i Sverige hög i det som i PISA kallas
fysikaliska system och levande system. Man kan ana men inte belägga, att detta
avspeglar en undervisningstradition där den ”rena” naturvetenskapen, alltså begreppslig och innehållsmässig förståelse, betonas mer än andra dimensioner av
naturvetenskapen. Totalt presterar 84 procent av de svenska eleverna resultat på
nivå 2 eller högre, vilket innebär att de anses ha förmåga att som vuxna delta i
demokratiska processer kring frågor med naturvetenskapligt innehåll.
Svenska pojkar presterar bättre än flickor inom fysikaliska system samt jorden
och rymden, medan flickor visar bättre resultat än pojkar inom innehållsdimensionen om naturvetenskap.
Svenska elever, i likhet med de flesta elever i högt industrialiserade länder,
visar genomgående ett relativt lågt intresse för naturvetenskap. Skillnader mellan
länder i detta avseende bör dock tolkas med stor försiktighet. Inom Sverige finns
tydliga positiva samband mellan intresse, självtillit och självuppfattning, värdering av naturvetenskap samt miljömedvetenhet å den ena sidan och prestation å
den andra.
Internationellt visar finska elever utomordentligt goda resultat, signifikant
bättre än alla andra länders. Goda resultat ser man också i flera ostasiatiska och
en del engelskspråkiga länder. Detta mönster är oförändrat sedan tidigare PISAundersökningar. Därutöver visar också några centraleuropeiska länder resultat
klart över Sveriges. Intressant är också att två länder som 2006 deltog för första
gången i PISA, Estland och Slovenien, presterar klart över genomsnittsnivå.
Resultaten i naturvetenskap är inte jämförbara med dem från tidigare PISAundersökningar, eftersom ramverket förändrats och man denna gång mäter flera
aspekter av naturvetenskaplig kompetens som inte tidigare studerats. Trots det
kan man notera att det svenska totalresultatet nu inte skiljer sig från det genomsnittliga OECD-resultatet. I tidigare PISA-undersökningar har Sverige placerat
sig över genomsnittet. En anledning till skillnaden kan vara att man i PISA
2006 i större utsträckning än tidigare mätt aspekter där svenska elever är relativt
sett svagare. Några definitiva slutsatser kan man dock inte dra på grundval av
PISA 2006.
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Läsförståelsen i PISA

Läsförståelsen i PISA
En fullständig redogörelse för de begreppsmässiga utgångspunkterna för PISAundersökningen presenteras i rapporten Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006 (OECD, 2006). Här definieras vad
läsförmåga är, vad som ska utvärderas och hur. Detta bildade basen för sökandet
efter lämpliga texter och skapandet av uppgifter. Huvudinnehållet i den del av
rapporten som behandlar läsförmåga presenteras nedan.
Konstruktion av läsuppgifter
Tidigare användes begreppet literacy för förmåga att läsa och skriva. I PISA har
literacy-begreppet fått en betydligt vidare innebörd och definieras som förmåga
att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. PISA 2006
använder uppgifter som ska representera de krav på läsförmåga som femton
åringar kommer att behöva i framtiden. När en läsare ger respons på text antas
tre dimensioner vara involverade: slag av text, läsuppgift och sammanhang eller
avsikt med text.
Innehåll
För läsning innebär innehåll vilket slag av text det handlar om. PISA-texterna
kan delas in i två huvudgrupper: löpande texter och icke-löpande texter. Löpande texter består vanligtvis av meningar som finns i stycken. Styckena kan ingå i
längre avsnitt, kapitel och böcker. Icke-löpande texter är presenterade i tabeller,
figurer och diagram.
1. Löpande texter kan klassificeras i fem olika typer med utgångspunkt i författarens syften: beskrivningar, berättelser/skildringar, utredningar/redogörelser,
argumentationer samt instruktioner.
2. Icke-löpande texter varierar i form och klassificeras efter sin struktur snarare
än efter författarens syfte: formulär, kallelser och annonser, diagram och
andra grafiska framställningar, schematiska teckningar, tabeller och kartor.
Processer
PISA mäter elevernas förmåga att utföra en mängd olika uppgifter i samband
med sin läsning. Avsikten är att simulera realistiska uppgifter som eleven kan
möta i verkliga livet. PISA mäter tre aspekter av läsförståelse.
1. Söka information: Kräver att läsaren kan skumläsa, söka, hitta och välja ut
relevant information i en text.
2. Göra en tolkning: Kräver att läsaren kan förstå och dra slutsatser från text.
3. Reflektera: Kräver att läsaren kan reflektera över och utvärdera texter d.v.s.
relatera text till sina tidigare kunskaper, idéer och erfarenheter.
I PISA 2000 rapporterades elevernas resultat på dessa tre läsuppgifter på tre sepa
rata skalor. I PISA 2006 där tiden för läsning var mycket kortare, rapporteras
resultaten endast på en lässkala som kombinerar de tre slagen av läsuppgifter.
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Sammanhang
PISA skiljer mellan fyra slag av lässituationer: läsning för personligt bruk, för
offentligt bruk, i samband med arbete och för utbildning.
Läsningen i PISA och den svenska kursplanen
Även om PISA inte i första hand undersöker hur bra eleverna klarar av innehållet i en viss kursplan, kan det vara av intresse att jämföra huvuddragen i PISA:s
utgångspunkter för läsning med det som står om läsning i kursplanen för ämnet
svenska. Citaten nedan hänför sig till kursplanen i svenska från år 2000.
I PISA beskrivs tre läsprocesser som en elev kan utföra i samband med sin
läsning. I kursplanen i svenska lyfts också denna processdimension fram på flera
ställen. Under Ämnets syfte och roll i utbildningen står Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra
sig och värdera texter (Skolverket 2000). Under Mål att sträva mot står Skolan
skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven… stimuleras till att reflektera och värdera… utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter
av olika slag… utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika
källor och budskap. Under Ämnets karaktär och uppbyggnad står Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Under rubriken Mål som
eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret står Eleven skall kunna…
reflektera över texter. Under Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nion
de skolåret finns följande text Eleven ska kunna läsa… samt kunna reflektera över
det… kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang. Under Kriterier
för betyget Väl godkänd finns Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos
olika slags texter.
Det står klart att det finns ett mycket tydligt gemensamt drag i PISAdokumenten och i vår kursplan i svenska. Båda betonar de uppgifter en elev
förväntas utföra i samband med sin läsning. I den svenska kursplanen betonas
att kunna hantera, tillgodogöra sig, reflektera, värdera, förstå, tolka, sätta in i
sammanhang och uppleva. Av dessa tar PISA särskilt upp reflektera och tolka.
Inom PISA används många olika slag av texter. I kursplanen i svenska finns
inte så många olika slag av texter exemplifierade, men på flera ställen påpekas
i allmänt hållna ordalag vikten av att elever utvecklar god förmåga att läsa och
förstå olika slag av texter. Till exempel nämns texter med olika syften, texter av
olika slag och olika källor och budskap. På några ställen specificeras dock vilka
slag av texter som avses, nämligen skönlitteratur och författarskap från olika tider
och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, budskap i
böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext
om allmänna ämnen och några skönlitterära verk och författarskap med betydelse
för människors sätt att leva och tänka. Under kursplanens rubrik Bedömningens
inriktning talas om att bedömningen gäller elevens förmåga att vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter. Även här tycks
finnas ett gemensamt drag. Inom både PISA och kursplanen i svenska framhålls
betydelsen av att eleverna lär sig anpassa sin läsning efter många olika slag av
texter.
Kursplanen i svenska tar även, om än mindre explicit, upp den tredje dimension som PISA menar är involverad när en läsare ger respons på en text,
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nämligen den situation i vilken läsningen utförs och vilket som är syftet med
en text. I kursplanen i svenska står det inledningsvis Det skrivna ordets betydelse
är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig
och värdera texter, vilket liknar vad PISA kallar läsning för offentligt bruk. Som
kursplanens mål anges bl.a. att eleven utvecklar sin förmåga att anpassa läsningen
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. Under Ämnets karaktär och
uppbyggnad kan man läsa När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser,
skriver och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att använda språket lär sig eleverna att behärska situationer som
ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet. Slutligen
finns under avsnittet Bedömning i kursplanen följande kriterium för betyget
Väl godkänd, Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter syftet med läsningen och efter
textens art.
Sammanfattningsvis konstateras att de tre dimensioner som enligt PISA antas
vara involverade när en läsare ger respons på en text (läsuppgiften, slaget av text
och det sammanhang i vilken texten finns eller med vilket syfte den är skriven)
även betonas i den svenska kursplanen. De två första dimensionerna är dock
tydligare poängterade än den tredje.
Indelning i läsnivåer
Eftersom läsförmåga var huvudämnet i PISA 2000 var det möjligt att då utveckla instrumentet fullt ut för att mäta läsförmåga. Många fler uppgifter producera
des i läsning än i övriga ämnen. I PISA 2000 fastställdes medelvärdet 500 som
den referenspunkt med vilken framtida läsprestationer kommer att jämföras.
Ungefär två tredjedelar av eleverna i OECD-länderna hade mellan 400 och 600
poäng.
PISA 2003 och PISA 2006 använde samma begreppsmässiga utgångspunkter och ett representativt urval av uppgifter från PISA 2000 i läsning. För att
försäkra sig om jämförbarhet vid beräkning av trender, utgjorde alltså de 28
läsuppgifter som användes i PISA 2003 och PISA 2006 ett urval av de 141
uppgifter som användes år 2000.
De läsresultat som kommer att presenteras här utgår från den lässkala som utvecklades för PISA 2000 och som hade ett medelvärde på 500 och en standardavvikelse på 100 för de 27 OECD-länder som deltog i PISA 2000. I PISA 2003
var det totala OECD-medelvärdet för läsning 494 poäng och standardavvikelsen 100 poäng. I PISA 2006 är det totala OECD-medelvärdet 492 poäng och
standardavvikelsen 100 poäng. Nedgången kan dels förklaras av att två länder
med resultat under OECD genomsnittet kom med i PISA 2003 dels av att även
bland länder med jämförbara data från mätningarna både år 2000 och 2006 var
den genomsnittliga prestationen i PISA 2006 något lägre än i PISA 2000.
Liksom i PISA 2000 rapporteras i PISA 2006 läspoängen i överensstämmelse
med fem prestationsnivåer som motsvaras av uppgifter med varierande svårighetsgrad. Nivå 5 motsvaras av en poäng som ligger över 625, Nivå 4 av 553–
625 poäng, Nivå 3 av 481–552 poäng, Nivå 2 av 408–480 poäng och Nivå 1 av
335–407 poäng. Indelningen i fem nivåer utgår ifrån det slags kunskap och de
förmågor som eleverna måste behärska på varje nivå. Elever på en speciell nivå
har inte enbart den kunskap och de förmågor som är förbundna med just den
nivån, utan även motsvarande för lägre nivåer, d.v.s. elever på Nivå 3 behärskar
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även Nivå 1 och 2. Alla elever på en nivå förväntas kunna besvara minst hälften
av uppgifterna på den nivån korrekt. Elever med ett resultat under Nivå 1 kan
inte visa upp de mest grundläggande förmågor som PISA försöker mäta. Skalan
möjliggör inte enbart en rangordning av elevernas prestationer utan beskriver
även vad eleverna kan göra, eftersom varje nivå svarar mot vissa färdigheter. De
olika läsnivåerna hör samman med allt svårare uppgifter.
På samma sätt som elever kan placeras utifrån sin förmåga på lässkalan så kan
uppgifter placeras på samma skala utifrån sin svårighetsgrad. Uppgifters svårighet beräknas utifrån vad elever från alla länder har presterat.
I PISA 2000 rapporterades elevernas resultat på tre skalor. Resultaten i PISA
2006 kommer att rapporteras på en lässkala som kombinerar de tre slagen av
läsuppgifter.
Här ges först en detaljerad beskrivning av de krav som är förknippade med
varje nivå på lässkalan och med varje nivå på de tre delskalorna. Därefter illustreras skalor och nivåer med hjälp av texter med tillhörande uppgifter som ingick i PISA 2000. De läsuppgifter som användes i PISA 2006 är inte offentliga
eftersom dessa kommer att användas igen.
Förmågor som mäts på lässkalans fem nivåer
Nivå 5 (över 625 poäng)
Elever på Nivå 5 utför komplicerade läsuppgifter som att behärska information
som är svår att hitta i obekant text, visar detaljerad förståelse av sådan text och
drar slutsatser om vilken information i texten som är relevant för uppgiften; värderar kritiskt och formulerar hypoteser, utnyttjar specialkunskaper, och hanterar
begrepp som kan stå i motsats till förväntningar.
Nivå 4 (553–625 poäng)
Elever på denna nivå utför svåra läsuppgifter, som att hitta inbäddad information, konstruera förståelse utifrån språkliga nyanser och kritiskt utvärdera en
text.
Nivå 3 (481–552 poäng)
Elever på Nivå 3 klarar av läsuppgifter på en måttlig komplexitetsnivå, som att
lokalisera flera upplysningar, kombinera olika delar av texten och relatera den
till välbekant vardagskunskap.
Nivå 2 (408–480 poäng)
Elever på denna nivå klarar av grundläggande läsuppgifter som att hitta okomplicerad information, dra slutsatser av olika slag på låg nivå, ta fram vad en
väldefinierad del av texten betyder och använda någon form av kunskap utanför
texten för att förstå den.
Nivå 1 (335–407 poäng) och under (mindre än 335 poäng)
Elever på Nivå 1 fullgör endast de minst komplexa läsuppgifterna som skapats
inom PISA, som att hitta en enstaka sakuppgift, identifiera huvudtemat i en
text eller kombinera med vardagskunskap. Elever under Nivå 1 visar inte upp
de mest grundläggande kunskaper och förmågor som PISA försöker mäta. Det
betyder dock inte att dessa elever saknar läsförmåga. De har dock allvarliga svårigheter med att använda sin läsförmåga som ett effektivt redskap för att göra
framsteg och öka sin kunskap och sina förmågor inom andra områden.
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Beskrivningar av de fem nivåerna i läsning
Nivå

Vad eleverna normalt kan göra

5

Lokaliserar information och organiserar den om möjligt i logisk ordning eller
kombinerar flera inbäddade upplysningar (en del av dessa kan finnas utanför
texten). Drar slutsatser om vilken information i texten som är relevant. Hanterar
information som verkar mycket trovärdig och/eller behandlar mycket omfattande
konkurrerande information. Läsaren tolkar antingen innebörden i en text utifrån
dess språkliga nyanser eller visar en fullständig och detaljerad textförståelse.
Utvärderar kritiskt en text eller formulerar hypoteser som bygger på specialkunskaper. Hanterar begrepp som står i motsats till förväntningar och utnyttjar en
fördjupad kunskap om långa eller komplexa texter. I löpande text kan eleverna
handskas med texter vars struktur inte är uppenbar eller tydligt markerad med
avsikt att urskilja sambandet mellan textens specifika delar och dess underförstådda ämne eller avsikt. I icke löpande text kan elever identifiera mönster på
en textsida som innehåller en stor mängd information, som kan vara lång och
detaljerad och som ibland hänvisar till information utanför textsidan. Läsaren
kanske själv behöver inse att för att nå full förståelse av denna del av text, så
krävs det en referens till en annan del av samma dokument, t.ex. en fotnot.

4

Lokaliserar flera inbäddade upplysningar, organiserar eller kombinerar dem i
logisk följd. I vissa fall kan varje upplysning behövas för att uppfylla ett flertal
kriterier i en text, vars kontext eller form är obekant. Drar slutsatser om vilken
information i texten som är relevant för uppgiften. Använder kvalificerade slutsatser som är baserade på texten för att
1) förstå och tillämpa kategorier i en obekant text och för att
2) tolka vad en del av texten betyder genom att ta hänsyn till texten som helhet.
Hanterar tvetydigheter, uppfattningar som står i motsats till förväntningar och
begrepp som uttrycks i nekande form. Använder allmänna kunskaper för att
kritiskt värdera eller formulera hypoteser kring en text. Förstår utan problem
långa eller komplicerade texter. I löpande text kan eleverna följa språkliga eller
tematiska samband i flera stycken, ofta utan tydliga språkliga markörer, för att
lokalisera, tolka eller utvärdera information som inte uttryckligen framställs
eller för att dra psykologiska eller metafysiska slutsatser. I icke löpande text
kan elever skumläsa en lång detaljerad text för att hitta relevant information,
ofta med liten eller ingen hjälp från traditionell indelning såsom rubriker eller
speciell formatering, för att lokalisera flera informationsbärande komponenter
som ska jämföras eller kombineras.

3
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Lokaliserar och ser i vissa fall sambandet mellan olika upplysningar i texten. Varje
upplysning kan behövas för att uppfylla flera kriterier. Hanterar konkurrerande
information med framskjuten plats i texten. Kombinerar flera olika delar av en
text för att identifiera huvudtanken, förstå samband eller tolka betydelsen av ett
ord eller en fras. Jämför, kontrasterar eller kategoriserar genom att ta hänsyn till
många kriterier. Hanterar konkurrerande information. Kombinerar eller jämför,
ger förklaringar till eller utvärderar ett grunddrag i en text. Visar en detaljerad
förståelse av texten och relaterar den till välbekant vardagskunskap eller stödjer
sig på kunskap som inte är så allmänt känd. I löpande text kan elever använda
konventionella sätt att organisera text, om sådana finns, och följer implicita eller
explicita logiska länkar som t.ex. orsak och verkan-relationer i meningar eller
stycken för att lokalisera, tolka eller utvärdera information. I icke löpande text
kan elever reflektera över en textsida i ljuset av ett helt annat dokument eller
annan textsida, möjligen i ett annat format. Eller kombinerar rumslig, språklig
och numerisk information i ett diagram eller på en karta för att dra slutsatser
om den information som framställts.

Nivå

Vad eleverna normalt kan göra

2

Reflekterar över en textsida i ljuset av ett helt annat dokument eller annan
textsida, möjligen i ett annat format. Eller kombinerar rumslig, språklig och
numerisk information i ett diagram eller på en karta för att dra slutsatser om
den information som framställts. Identifierar huvudtanken i en text, förstår
samband, tänker ut eller använder enkla kategorier eller förklarar innebörden
i en begränsad del av texten, där informationen inte har en framskjuten plats
och där bara enklare slutsatser krävs. Jämför eller kombinerar texten med
kunskap utanför texten eller förklarar ett huvuddrag i texten genom att stödja
sig på egna erfarenheter och åsikter. I löpande text kan elever följa logiska och
språkliga samband inom ett stycke för att lokalisera eller tolka information;
eller sammansmälta information över texter eller delar av en text i syfte att
dra slutsatser om författarens avsikt. I icke löpande text visar sig elever ha
förstått den underliggande strukturen i en visuell framställning som t.ex. ett
enkelt träddiagram eller en tabell, eller kombinerar två upplysningar från ett
diagram eller en tabell.

1

Tar hänsyn till ett enda kriterium för att i texten hitta en eller flera klart angivna
och oberoende upplysningar. Texten innehåller liten eller ingen konkurrerande
information. Identifierar huvudtemat eller författarens syfte i en text, där ämnet är välbekant och den efterfrågade informationen har en framskjuten plats.
Kombinerar informationen i texten med vanlig vardagskunskap. I löpande
text kan elever använda övertydlighet, rubriker till stycken eller vanliga skriftspråksmetoder för att skapa en uppfattning om en texts huvudsakliga innehåll,
eller för att lokalisera information som presenteras tydligt i ett kort textavsnitt.
I icke löpande text kan elever koncentrera sig på fristående information, som
vanligtvis återfinns på en enda textsida, t.ex. en enkel karta, ett kurvdiagram
eller ett stapeldiagram som endast presenterar en liten mängd information på
ett okomplicerat sätt, och där huvuddelen av texten är begränsad till ett litet
antal ord eller fraser.
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Uppgifter i läsning
Till grund för bedömningen av läsförståelse i PISA 2006 ligger 28 uppgifter.
Uppgifterna kan kategoriseras utifrån textstruktur, texttyp, läsprocesser, sammanhang och uppgiftstyp.
Tabell 4.1 Läsuppgifter fördelade på olika kategorier.
Innehåll

Antal frågor

Löpande text
Beskrivningar
Berättelser
Redogörelser

3
3
12

Icke löpande text
Formulär

3

Diagram

2

Tabeller

4

Kartor

1

Läsprocesser
Informationssökning
Tolkning
Reflektion

7
14
7

Sammanhang
Personligt bruk

6

Offentligt bruk

7

Arbete

7

Utbildning

8

Uppgiftstyp
Flervalsuppgifter
Uppgifter som endast kräver korta svar
Uppgifter som kräver egenformulerade svar

9
8
11

De flesta av PISA:s uppgifter är sekretessbelagda. Fyrtiofem uppgifter i läsning
som användes i PISA 2000 släpptes dock fria efter genomförandet. De flesta av
dem finns utlagda på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se). Där finns även
information om hur stor andel av de svenska eleverna och av elever i OECDländerna som klarat respektive uppgift. Ytterligare information om de släppta
uppgifterna finns i ”Sample tasks from the PISA 2000 assessment: Reading,
Mathematical and Scientific literacy” (OECD, 2002). För att bevara en tillräckligt stor bank av frågor för återanvändning har inga uppgifter släppts fria sedan
dess.
Endast ett fåtal av uppgifterna kan därför presenteras här. Varje fråga som
presenteras på de följande sidorna inkluderar den aktuella texten som den sågs
av eleverna och är kategoriserad enligt rapporten Assessing Scientific, Reading and
Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006 (OECD, 2006).
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Tchadsjön
De frågor som hör ihop med denna text är kategoriserade som icke-löpande. Tchadsjön presenterar två diagram från en arkeologisk atlas. Ytterligare en icke-löpande
text finns med i form av en liten karta av sjön. Två korta faktatexter ingår också.
Med hjälp av dessa olika informationsbitar kan läsaren dra en slutsats om sambandet mellan Tchadsjöns förändrade vattennivåer över tid och de perioder under vilka
vilda djur har funnits i sjöns närhet.
Detta är en slags text som elever ofta möter i en utbildningssituation. Trots detta är
texten klassificerad som avsedd för offentligt bruk eftersom atlasen är publicerad
för den vanlige läsaren.
De tillhörande frågorna varierar i svårighetsgrad från nivå 1 till nivå 4. Den fråga
som presenteras här är på nivå 2.
Uppgift:
Hur djup är Tchadsjön för närvarande?
A Ungefär två meter.
B Ungefär femton meter.
C Ungefär femtio meter.
D Den har helt försvunnit.
E Den upplysningen lämnas inte.
Situation: offentligt bruk
Textstruktur: icke löpande text
Läsprocess: Informationssökning
Nivå: 2
PISA-poäng på skalan: 478
Denna uppgift är en informationssökningsuppgift på nivå 2 med en PISA-poäng på
478 som kräver att elever lokaliserar och kombinerar information från ett diagram
och den introducerande texten. Uppgiften är relativt lätt därför att nyckelinformationen ges direkt i introduktionen. De flesta elever som inte valde det korrekta alternativet A, ”Ungefär två meter”, valde E, ”Den upplysningen lämnas inte”. Detta gjorde
de förmodligen därför att de enbart tittade på figur 1, i stället för att kombinera den
relevanta delen av figur 1 med information från introduktionen.
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TCHADSJÖN

TCHADSJÖN
Figur 1 visar nivåförändringar i Tchadsjön, som ligger i Sahara, i Nordafrika.
Figur
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Figur 2 visar saharisk klippmålningskonst (urgamla teckningar eller målningar funna
på grottväggar) och djurlivets utveckling.
Figur 1

Figur 2 visar saharisk klippmålningskonst (urgamla teckningar eller målningar
funna
på grottväggar)
och djurlivets
på grottväggar)
och djurlivets
utveckling. utveckling.

Figur
2 visar saharisk och
klippmålningskonst
(urgamla teckningar eller målningar funna
Saharisk
klippmålningskkonst
djurlivets utveckling
buffel

noshörning
Saharisk klippmålningskkonst och djurlivets utveckling
flodhäst
buffel

uroxe noshörning
elefantflodhäst
giraff uroxe
struts elefant
gasellgiraff

struts
nötkreatur

hund

gasell
nötkreatur

häst hund
kamelhäst

kamel

8000
f Kr

8000
f Kr

7000
f Kr

7000
f Kr

6000
f Kr

6000
f Kr

Figur 2
Figur 2

R040ChdanM1SWE
R040ChdanM1SWE

76

PISA 2006

5000
f Kr

5000
f Kr

4000
f Kr

4000
f Kr

3000
f Kr

3000
f Kr

2000
2000
f Kr

f Kr

1000
1000
f Kr

f Kr

0
0

1000
e Kr

1000
e Kr

SPORTSKOR
Denna text är en del av en faktatext från en tidskrift för tonåringar. Den bedöms
tillhöra kategorin läsa i ett utbildningssammanhang. Texten valdes ut därför att den
bedömdes vara intressant för 15-åringar. Inom kategorin löpande text är den ett
exempel på en faktatext som lägger fram ett antal kriterier för att bedöma kvalitén
på sportskor.
En av de frågor som tillhör texten Sportskor presenteras nedan. Den placerar sig
på nivå 1 med 356 poäng på PISA skalan.
Uppgift:
Författaren till den här texten vill visa:
A att kvaliteten på många sportskor har förbättrats kraftigt.
B att man helst inte ska spela fotboll om man är yngre än 12 år.
C att ungdomarna har mer och mer skador på grund av sin dåliga fysiska kondition.
D att det är mycket viktigt för unga spelare att ha bra sportskor.
Situation: Läsning för utbildning
Textstruktur: Löpande
Läsprocess: Tolkning
Nivå: 1
Poäng på PISA skalan: 356
Denna uppgift utgör en tolkande uppgift på nivå 1, med en poäng på PISA skalan
på 356. Uppgiften kräver att läsaren kan identifiera artikelns huvudidé i en text om
ett bekant ämne.
Författarens huvudbudskap skrivs inte direkt eller synonymt, så uppgiften klassificeras som en tolkningsuppgift snarare än som informationssökning. Två drag
medverkar till att uppgiften är lätt. För det första finns den krävda informationen i
introduktionen. För det andra, finns det en hel del redundans. Huvudbudskapet i
introduktionen upprepas flera gånger i texten.
Frågan avser att avslöja om elever kan skapa en bred förståelse. Endast en liten
andel av eleverna valde inte det rätta svaret och de var utspridda över de tre distraktorerna A, B och C. Den lägsta andelen och de svagaste läsarna valde alternativ
B ”att man helst inte ska spela fotboll om man är yngre än 12 år”.
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MÅ BRA I SPORTSKOR
må bra i SPORTSKOR

I 14 år har Institutet för idrottsmedicin (Centre Médical de Medicin sportive) i Lyon (Frankrike)
studerat skador hos såväl unga fotbollsspelare som professionella. Studien konstaterar att
bästa förfaringssättet är förebyggande … och bra skor.

I 14 år har Institutet för idrottsmedicin (Centre Médical de Medicin sportive) i Lyon
(Frankrike) studerat skador hos såväl unga fotbollsspelare som professionella.
Studien konstaterar att bästa förfaringssättet är förebyggande … och bra skor.
Stötar, fall, förslitning...
Bland spelare som är mellan 8 och 12 år har 18 procent redan hälskador. Fotbollsspelarnas vristbrosk tål inte hårda stötar särskilt bra och 25 procent av de professionella har själva kunnat konstatera att det är en särskilt svag punkt. Brosket i
den känsliga knäleden kan också ta obotlig skada och ifall den inte sköts om redan
i barndomen (10–12 år), kan detta orsaka artros i förtid. Höften är inte heller skonad, och när tröttheten dessutom sätter till, så riskerar spelarna frakturer som en
följd av fall eller kollisioner.
Vidare enligt studien har spelare, som varit verksamma i mer än tio år, ofta ben
utväxter på skenben eller häl. Det är vad man brukar kalla för ”fotbollsfot”, en
missbildning som orsakas av skor med för mjuka sulor och skaft.
Skydda, stödja, stabilisera, dämpa
Om skon är för hård hindrar den rörelserna. Är den för mjuk ökar riskerna för skador och vrickningar. En bra sportsko ska svara mot fyra kriterier.
Först av allt ska den skydda utåt: stå emot stötar från bollen eller från en annan
spelare. Den ska klara ojämnheter i marken och hålla foten varm och torr trots kyla
och regn.
Skon måste ge stöd åt foten och framförallt åt vristleden för att förhindra vrick
ningar, svullnad och andra besvär, som också kan angripa knät.
Den ska garantera en god stabilitet åt spelarna, så att de inte halkar på ett fuktigt
underlag eller kana på en yta som är för torr.
Slutligen måste skon dämpa stötar, framförallt dem som volleyboll- och basket
spelare utsätts för, som hela tiden hoppar.
Torrskodd
För att förhindra små men smärtsamma besvär, som blåsor och sprickor och fotsvamp, så måste skon tillåta avdunstning av svett och hindra den yttre fuktigheten
från att tränga in. Det ideala materialet för detta är läder. Detta kan också impregneras för att undvika att skon blir genomblöt vid första bästa regn.

R110RunrsM1SWE

78

PISA 2006

Resultat på läsuppgifterna
Prestationerna i läsning kommer att presenteras på olika sätt. Först redovisas
andelen elever som presterar på olika nivåer av lässkalan, medelvärden och
standardavvikelser. Därefter jämförs medelresultaten för flickor och pojkar och
slutligen anges andelen flickor och pojkar med resultat på den lägsta nivån av
lässkalan.
Där det är möjligt görs jämförelser med PISA 2000 och PISA 2003. Det är
dock viktigt att påpeka att jämförelser av resultaten i läsning i PISA 2000, PISA
2003 och PISA 2006 kan göras, men eventuella skillnader bör tolkas med stor
försiktighet. Det är ofrånkomligt att vissa mätfel inträffar när mätningar över
tid görs med användning av ett begränsat antal gemensamma uppgifter. Detta
begränsar pålitligheten hos resultatjämförelser över tid.
Andel elever på lässkalans olika nivåer
I figur 4.1 visas hur stor andel av alla elever som finns på nivå 3 och däröver.
Figur 4.1

Andel elever på Nivå 3, Nivå 4 eller Nivå 5 av lässkalan.
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I genomsnitt ligger 57 procent av eleverna i OECD på Nivå 3 eller högre (d.v.s.
på Nivå 3, 4 eller 5) på lässkalan. Sex länder har mellan nästan två tredjedelar
och fyra femtedelar av sina elever på Nivå 3 eller högre. Hit hör Sydkorea,
Finland, Kanada, Irland, Nya Zeeland och Australien. I PISA 2006 återfinns 63
procent av de svenska eleverna på minst Nivå 3. Motsvarande andel i PISA 2000
var 67 procent och i PISA 2003 66 procent.
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Figur 4.2 visar hur stor andel av alla elever i OECD som presterar på den allra
högsta nivån, Nivå 5.
Figur 4.2

Andel elever på Nivå 5 av lässkalan.
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I medeltal finns 9 procent av eleverna i OECD-länderna i PISA 2006 på Nivå 5
på lässkalan. Över 14 procent av eleverna i Sydkorea, Finland, Nya Zeeland och
Kanada finns på denna nivå. Till länder som har 10–14 procent av sina elever på
Nivå 5 hör Irland, Polen, Belgien, Australien, Sverige och Tyskland. Sverige har
haft 11 procent av sina elever på Nivå 5 vid samtliga tre PISA-mätningar.
En kritisk fråga är: Hur väl lyckas skolan med att stödja alla elever så att de
utvecklar den nivå på läsförmåga som krävs i deras fortsatta liv? En hög andel
elever på den nedre delen av lässkalan signalerar att ett land kan förvänta sig
problem i framtiden i form av en stor grupp människor som inte har tillräcklig
läsförmåga för att kunna sköta sitt arbete optimalt och fungera som samhällsmedborgare. Hur bra presterar då våra svagaste läsare i jämförelse med övriga
länders svagaste läsare? I figur 4.3 visas andelen elever på Nivå 1 och under.
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Figur 4.3

Andel elever under Nivå 1 och på Nivå 1 av lässkalan.
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I medeltal presterar 13 procent av eleverna i OECD på Nivå 1 och 7 procent
under Nivå 1. Höga andelar av eleverna på Nivå 1 och under har Mexiko,
Turkiet, Slovakien, Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Tjeckien. I Sverige
finns 15 procent av eleverna på Nivå 1 eller under. Endast Nederländerna, Nya
Zeeland, Australien, Irland, Kanada, Sydkorea och Finland har en lägre andel
elever på Nivå 1 och under än Sverige. En jämförelse med PISA 2000 och PISA
2003 visar att Sverige hade 13 procent av sina elever på eller under Nivå 1 vid
bägge de tidigare mätningarna och 15 procent av sina elever på denna nivå i
PISA 2006.
Sammanfattningsvis konstateras, sett över alla OECD-länder som deltog år
2003 och 2006, att andelen elever på olika nivåer legat förvånansvärt oförändrade. Det är endast små förskjutningar som ägt rum.
De tio OECD-länder som hade den högsta andelen elever på minst Nivå 3
i PISA 2003 återfinns bland de elva länder som har den högsta andelen elever
på minst Nivå 3 i PISA 2006. OECD-länder som haft den högsta andelen
elever på minst Nivå 3 i både PISA 2003 och PISA 2006 är Finland, Sydkorea,
Kanada, Australien, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Belgien och
Schweiz.
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Polen har ökat sin andel från 53 procent i PISA 2000 till 59 procent i PISA
2003 och till 62 procent i PISA 2006 och hamnar därmed bland de elva länder
na med högsta andelen elever på minst Nivå 3 i PISA 2006.
Bland de länder som har den lägsta andelen elever på Nivå 1 och under i
PISA 2000, PISA 2003 och PISA 2006 återfinns Sydkorea, Finland, Kanada,
Irland, Australien, Sverige och Nya Zeeland. Samtliga dessa har vid alla tre
undersökningarna haft under 16 procent av sina elever på denna låga nivå.
För Sveriges del konstateras att skillnaderna i andel elever som uppnått olika
nivåer låg mycket lika från år 2000 till 2003. De små förändringarna låg på
samtliga nivåer under en procent. Mellan år 2003 och 2006 har andelen elever
på Nivå 5 legat konstant, andelen på minst Nivå 3 minskat med 4 procenten
heter och andelen på eller under Nivå 1 ökat med 2 procentenheter.
Ett annat sätt att studera elevers fördelning på olika nivåer görs med användning av percentilvärden. En närmare granskning av Sveriges resultat visar att de
lägst presterande svenska eleverna (de lägsta fem procenten) presterar signifikant
sämre (-19 poäng) år 2006 än år 2000.
Medelvärden
Jämförelser mellan länders elevprestationer i läsning kan även göras med hjälp
av ländernas medelpoäng. Det genomsnittliga resultatet för de svenska femtonåringarna i PISA 2006 var 507 poäng på lässkalan. Resultatet sammanfattas i
tabell 4.2.
Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland och Irland är de enda OECDländer vars elever presterar signifikant (med statistisk säkerhet) bättre än de
svenska eleverna på lässkalan.
Sex OECD-länder har resultat som inte signifikant skiljer sig från Sveriges.
Sjutton länder inom OECD har signifikant sämre resultat än Sverige. En
särskild blick på de nordiska länderna visar att Finlands resultat är signifikant
bättre än Sveriges medan resultaten i övriga nordiska länder är signifikant
sämre. Av länderna utanför OECD presterar Hongkong-Kina bättre än Sverige
medan Liechtenstein och Estland har resultat som inte skiljer sig signifikant från
Sveriges. Övriga länder utanför OECD presterar sämre än Sverige.

82

PISA 2006

Tabell 4.2 Länder vars elevers resultat på lässkalan är bättre, inte signifikant (med
statistisk säkerhet) skilt från eller sämre än svenska elevers.
Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant
skillnad. Sverige (507 p)

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige

OECD-länder

OECD-länder

OECD-länder

Sydkorea

(556)

Australien

(513)

Storbritannien

(495)

Finland

(547)

Polen

(508)

Tyskland

(495)

Kanada

(527)

Nederländerna

(507)

Danmark

(494)

Nya Zeeland

(521)

Belgien

(501)

Österrike

(490)

Irland

(517)

Schweiz

(499)

Frankrike

(488)

Japan

(498)

Island

(484)

Norge

(484)

Tjeckien

(483)

Ungern

(482)

Luxemburg

(479)

Portugal

(472)

Italien

(469)

Slovakien

(466)

Spanien

(461)

Grekland

(460)

Turkiet

(447)

Mexiko

(410)

Övriga länder
Hongkong-Kina

Övriga länder
(536)

Övriga länder

Liechtenstein

(510)

Taiwan

(496)

Estland

(501)

Slovenien

(494)

Macao-Kina

(492)

Lettland

(479)

Kroatien

(477)

Litauen

(470)

Chile

(442)

Ryssland

(440)

Israel

(439)

Thailand

(417)

Uruguay

(413)

Bulgarien

(402)

Serbien

(401)

Jordanien

(401)

Rumänien

(396)

Indonesien

(393)

Brasilien

(393)

Montenegro

(392)

Colombia

(385)

Tunisien

(380)

Argentina

(374)

Azerbadjan

(353)

Qatar

(312)

Kirgizistan

(285)
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En jämförelse mellan OECD-länderna i PISA 2000, PISA 2003 och PISA 2006
visar att:
• Finland och Kanada har signifikant bättre resultat än Sverige vid alla tre
mätningarna.
• Sydkorea har signifikant bättre resultat än Sverige i PISA 2003 och PISA 2006.
• Nya Zeeland har signifikant bättre resultat än Sverige i PISA 2000 och PISA
2006.
• Irland har ett resultat som inte skiljer sig signifikant från Sveriges i PISA 2000
och PISA 2003 men som är signifikant bättre än Sveriges resultat i PISA
2006.
• Australien har ett resultat som inte skiljer sig signifikant från Sveriges i PISA
2000 och PISA 2006 men som är signifikant bättre än Sveriges i PISA 2003.
• Belgien, Japan och Nederländerna har ett resultat som inte skiljer sig signifikant från Sveriges vid tre respektive två mätningar.
• Bland de nordiska länderna ligger Finland först och Sverige på andra plats
med signifikant bättre resultat än Norge vid två samt än Danmark och Island
vid samtliga tre PISA-undersökningar.
I tabell 4.3 presenteras förändringar i medelvärden i läsning 2000, 2003 och
2006 för Sverige och OECD.
Tabell 4.3 Förändringar* i medelvärden i läsning mellan 2000, 2003 och 2006 i Sverige
och OECD.
Skillnader i medelvärden i läsning mellan

Sverige
OECD

PISA 2000 och
PISA 2003

PISA 2000 och
PISA 2006

PISA 2003 och
PISA 2006

Medelvärde 2006

diff

m-fel

diff

m-fel

diff

m-fel

507
492

-2
- 4

6,2
1,4

-9
-6

6,4
1,4

-7
- 2

6,1
1,2

*Skillnader som är statistiskt signifikanta är utmärkta med fet stil

Det finns inga signifikanta förändringar i medelvärdet i läsning mellan 2000,
2003 och 2006 för svenska elever.
Sett över samtliga deltagande länder i OECD finns en statistiskt signifikant
nedgång mellan 2000, 2003 och 2006.
I figur 4.4 visas resultat på lässkalan för de länder som deltog i både PISA
2000 och PISA 2006.

84

PISA 2006

Figur 4.4
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Förändringar i medelvärden mellan PISA 2000 och PISA 2006. Plus- respektive
minustecken markerar statistisk signifikant förbättring respektive försämring
mellan 2000 och 2006.
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Sverige hör tillsammans med Danmark och Finland till de 18 länder där medel
värdet i PISA 2006 inte skiljer sig signifikant från det i PISA 2000. Island och
Norge däremot finns med bland de fjorton länder med signifikant lägre prestation i PISA 2006. Till utomnordiska OECD-länder med lägre resultat i PISA
2006 än i PISA 2000 hör bl.a. Spanien, Italien och Japan.
Prestationsskillnader inom länder
Bakom ländernas medelvärden kan väldigt olika fördelningar inom länder dölja
sig. Dessa fördelningar har redan delvis belysts genom redovisningen av andel elever på olika prestationsnivåer. Detta ska här kompletteras med mått på
standardavvikelserna för elevprestationer inom länderna i figur 4.5.
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Figur 4.5

Standardavvikelserna för lässkalan inom OECD-länderna.
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Standardavvikelsen varierar mellan 112 i Tyskland och 81 i Finland. Finland
och Sydkorea som har ett signifikant bättre medelvärde än Sverige på lässkalan
har även den lägsta standardavvikelsen. Finland och Sydkorea lyckas alltså hålla
både en mycket hög medelnivå och elevernas prestationer väl samlade. Sverige
ligger med 98 i standardavvikelse strax under genomsnittet i OECD (99) i
PISA 2006. I PISA 2000 var Sveriges standardavvikelse 92, i PISA 2003 96 och
i PISA 2006 98. Mellan år 2000 och 2006 har spridningen mellan elevernas
resultat på PISAs prov i läsförståelse ökat signfikant.
Bland de 27 OECD-länder som deltog i PISA 2000 tillhörde Sverige den
tredjedel som hade den lägsta standardavvikelsen. I PISA 2003 låg spridningsmåttet för Sverige precis i mitten bland 29 deltagande OECD-länder. I PISA
2006 har 15 länder en högre och 13 länder en lägre standardavvikelse än
Sverige.
Länder med genomsnittligt höga mått på standardavvikelsen sett över alla tre
PISA-mätningarna är Tyskland, Belgien, Nya Zeeland, Norge och Grekland.
Skillnader i läsning mellan flickor och pojkar
Att flickor oftast är bättre läsare än pojkar är väl omvittnat (Wagemaker, 1996).
I tabell 4.4 visas hur andelen flickor och pojkar på olika nivåer såg ut i Sverige
och i OECD i PISA 2006.
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Tabell 4.4 Andel flickor och pojkar samt differensen mellan dessa på olika nivåer av
den kombinerade lässkalan i Sverige och i OECD.
Sverige
Nivå

OECD-länderna

flickor

pojkar

differens

flickor

pojkar

differens

% m-fel

% m-fel

%

% m-fel

% m-fel

%

5

14,5 (1,1)

7,0 (0,8)

7,5

11,0 (0,2)

6,2 (0,1)

4,8

4

26,7 (1,5)

20,1 (1,4)

6,6

24,2 (0,2)

17,4 (0,2)

6,8

3

29,7 (1,3)

28,0 (1,6)

1,7

29,5 (0,2)

26,3 (0,2)

3,2

2

19,4 (1,4)

24,3 (1,3)

- 4,9

21,2 (0,2)

24,3 (0,2)

- 3,1

1

7,1 (0,9)

13,4 (1,2)

- 6,3

9,9 (0,2)

15,5 (0,2)

- 5,6

Under 1

2,5 (0,5)

7,3 (1,1)

- 4,8

4,3 (0,1)

10,4 (0,2)

- 6,1

Andelen flickor på minst Nivå 3 (71 %) i Sverige är 6 procent över
OECD:s medel för flickor. Andelen pojkar på motsvarande nivå är 55 procent
vilket är 5 procent över OECD:s medel för pojkar. Avståndet till OECD:s
medel på denna nivå tycks alltså vara ungefär lika stort (5-6 %) för pojkar och
flickor i Sverige.
På Nivå 5 är andelen flickor större än andelen pojkar i Sverige och i OECD.
Andelen svenska flickor på Nivå 5 (15 %) är högre än andelen flickor på samma
nivå i OECD (11 %). Andelen svenska pojkar (7 %) på denna nivå är obetydligt högre än andelen pojkar på samma nivå i OECD (6 %). På Nivå 5 är alltså
avståndet till OECD:s medel lågt för både svenska flickor (4 %) och svenska
pojkar (1 %).
På Nivå 1 och under finns en betydligt högre andel av de svenska pojkarna
(21 %) än av de svenska flickorna (10 %). Andelen både pojkar (26 %) och
flickor (14 %) i OECD som befinner sig på denna låga nivå är dock högre. På
och under Nivå 1 är avståndet till OECD:s medel 5 procent för svenska flickor
och pojkar.
Sammanfattningsvis konstateras att en lika stor andel av svenska pojkar som
av pojkar i OECD ligger på Nivå 5 medan andelen svenska flickor på denna
nivå ligger något över andelen flickor i OECD. Vidare att dubbelt så stor andel
av de svenska flickorna som av de svenska pojkarna ligger på Nivå 5 och att förhållandet är det motsatta för Nivå 1 och under.
I figur 4.6 visas skillnaderna i medelvärden i läsning mellan flickor och pojkar
i OECD i PISA 2006.
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Figur 4.6

Skillnad i läsförmåga mellan flickor och pojkar i PISA 2006.
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Skillnaden i läsförmåga mellan flickor och pojkar i Sverige 2006 (40) ligger något över den i OECD (38). Till länder med stora skillnader i läsresultat mellan
flickor och pojkar hör Grekland (57), Finland (51), Island (48), Norge (46) och
Tjeckien (46). Länder med de lägsta skillnaderna mellan flickors och pojkars
läsförmåga är Nederländerna (24), Storbritannien (29), Danmark (30) och
Japan (31).
Den genomsnittliga skillnaden i OECD till flickornas favör var 32 poäng i
PISA 2000, 34 poäng i PISA 2003 och 38 i PISA 2006. I PISA 2000 var skillnaden störst i Finland (51), Nya Zeeland (46), Norge (43) och Island (40). I
PISA 2003 var skillnaden mellan flickors och pojkars resultat störst i Island
(58), Norge (49), Österrike (47) och Finland (44).
I Sverige låg skillnaden i resultat i läsning mellan flickor och pojkar på
samma nivå (37) i PISA 2000 som i PISA 2003 och vid bägge mätningarna över
genomsnittet i OECD. I PISA 2006 hade skillnaden mellan svenska flickors och
pojkars medelvärden i läsning ökat något (40) och ligger även här över medel i
OECD.
I tabell 4.5 visas förändringar i läsning mellan pojkar och flickor mellan de
tre PISA mätningarna.
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Tabell 4.5 Förändringar* i medelvärden i läsning mellan pojkar och flickor mellan 2000,
2003 och 2006 i Sverige och OECD.
Skillnader i läsmedelvärden mellan pojkar och flickor mellan

Medelvärde 2006

PISA 2000 och
PISA 2003

PISA 2000 och
PISA 2006

PISA 2003 och
PISA 2006

diff

m-fel

diff

m-fel

diff

m-fel

Sverige

507

0

4,2

-4

4,2

-4

4,5

OECD

492

-3

1,3

-6

1,3

-4

1,1

*Skillnader som är statistiskt signifikanta är utmärkta med fet stil

I Sverige finns inga signifikanta förändringar när det gäller skillnader mellan
pojkars och flickors läsprestationer under perioden 2000 till 2006.
Sett över alla OECD länder finns däremot signifikanta förändringar mellan
alla tre mätpunkterna.
Andelen flickor och pojkar med lägsta resultaten på lässkalan
En särskild granskning av de lågpresterande eleverna presenteras i figur 4.7 som
visar procent av totala andelen flickor och pojkar på eller under Nivå 1. I samtliga länder är andelen pojkar högre än andelen flickor på Nivå 1 eller under.
Figur 4.7

Andelen flickor och pojkar med de lägsta resultaten på lässkalan.
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Bland OECD-länder med särskilt stora skillnader mellan andelen pojkar och
flickor på denna låga nivå finns Grekland, Turkiet, Island, Slovakien, Norge,
Ungern och Tjeckien.
Bland OECD-länder med särskilt små skillnader mellan andelen pojkar och
flickor på denna låga nivå finns Sydkorea, Finland, Nederländerna, Kanada,
Schweiz, och Irland. Av dessa tillhör Sydkorea, Finland, Kanada och Irland de
allra högst presterande länderna i PISA 2006.
I Sverige är andelen pojkar dubbelt så hög som andelen flickor på denna låga
nivå.
Sammanfattning med kommentarer
Läsning i PISA 2006
För området läsning konstateras sammanfattningsvis att Sverige bland 29
OECD-länder med resultat från PISA 2006 hör till de
• Åtta OECD-länder som har den högsta andelen elever på minst Nivå 3
• Tio länder som har över tio procent av sina elever på Nivå 5
• Åtta länder som har färre än 16 procent av sina elever på Nivå 1 och under.
Vidare att andelen svenska elever på de allra lägsta läsnivåerna ligger under andelen i OECD medan andelen svenska elever på de högsta nivåerna ligger över
andelen i OECD.
Det positiva resultatet förstärks ytterligare av jämförelser av medelvärden på
lässkalan för länderna i OECD som visar att
• Endast fem länder presterar signifikant bättre än Sverige
• Sex länders resultat inte är signifikant skilt från Sveriges
• Sjutton länder presterar signifikant sämre än Sverige.
Läsning i PISA 2006, PISA 2003 och PISA 2000
Andelen svenska elever som uppnått olika nivåer har legat mycket lika från PISA
2000 till PISA 2003 och relativt lika från PISA 2003 till PISA 2006. Endast
de 5 procent allra svagaste läsarna har blivit signifikant sämre mellan 2000 och
2006.
Stabiliteten i de svenska resultaten förstärks ytterligare av att Sverige hör till de
• 15 OECD-länder där medelvärdet i PISA 2006 inte skiljer sig signifikant från
det i PISA 2000.
Spridningen i resultat på lässkalan för de svenska eleverna är dock signifikant
större 2006 än 2000 och ligger nu strax under OECD:s spridning.
Flickors och pojkars läsning
• Andelen svenska flickor på minst Nivå 3 är 71 procent medan andelen pojkar
är 55 procent.
• Andelen flickor på Nivå 5 är dubbelt så stor som andelen pojkar.
• Andelen svenska pojkar på Nivå 1 och under är dubbelt så stor som andelen
flickor.
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• Medelvärdesskillnaden mellan flickors och pojkars resultat är större i Sverige
än i OECD.
• Skillnaden i läsförmåga mellan flickor och pojkar i Sverige är lika stor i PISA
2006 som i de tidigare PISA-undersökningarna.
Övriga OECD-länders läsning
Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland och Irland är de länder där läsförmågan ligger högst. Sverige delar sin sjätteplats i PISA 2006 med Australien,
Polen, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Japan. Sverige är signifikant bättre
än alla övriga länder inklusive Storbritannien, Tyskland, Danmark, Österrike,
Frankrike, Island och Norge. OECD-länder vars resultat blivit signifikant sämre
mellan PISA 2000 och PISA 2006 är Spanien, Island, Norge, Italien, Japan,
Frankrike, Australien, Grekland och Mexiko. Resultatet har blivit signifikant
bättre under samma period i Polen och Sydkorea.

PISA 2006

91

92

PISA 2006

5

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA
Inledning
Matematiken i PISA handlar om situationer som eleverna kan tänkas möta
under livet, det kan vara arbetsliv, privatliv eller utbildning. Strävan är därför
att uppgifterna ska handla om sannolika och realistiska situationer. För matematikens del riktas intresset mot att eleverna ska kunna matematisera en problemställning, d.v.s. översätta den till matematiskt språk och/eller matematiska
modeller, för att sedan strukturera och formulera problemet för att kunna lösa
det. PISA vill alltså undersöka hur pass väl eleverna behärskar matematiken
på en funktionell nivå. Detta innebär en förskjutning i, den mycket vanliga,
uppfattningen om matematik, från att se matematik som en samling begrepp
och färdigheter som ska behärskas till att förstå matematik som en meningsfull,
engagerande, problemlösande och stimulerande aktivitet.
För att beskriva den matematiska kunskap och kompetens som fordras för
att kunna klara sig i alla olika situationer som samhällsmedborgare, i såväl arbete, socialt liv som i studier m.m., använder man sig, inom PISA, av begreppet
”mathematical literacy”. Vi saknar motsvarande uttryck för denna kompetens i
svenska språket, men den kan sägas innebära att man har tillräcklig matematisk
kunskap och kompetens, och kan använda den i alla situationer man kan möta
i sitt yrkes- och samhällsliv. ”Mathematical literacy” är med andra ord en sammansättning av olika matematiska kunskaper och kompetenser.
Definitionen av ”mathematical literacy” lyder:
”En individs förmåga att identifiera och förstå den roll matematik spelar i världen,
att göra välgrundade bedömningar och att använda och engagera sig i matematik
så att det motsvarar individens behov i livet som en konstruktiv, delaktig och reflek
terande medborgare.”
PISA utvärderar 15-åringars matematiska kunskaper och kompetens genom
olika typer av uppgifter, från flervalsuppgifter till uppgifter av mer öppen karak
tär. Uppgiftsmaterialet i matematik innehåller totalt 48 uppgifter, fördelade
på olika kategorier. Eleverna skulle ha tillgång till miniräknare vid arbetet med
uppgifterna.
Konstruktion av matematikuppgifter
Matematisk kunskap och kompetens delas i PISA upp i tre dimensioner; innehåll, kompetens och sammanhang.
Innehåll definieras primärt som breda matematiska begrepp med underliggande matematiskt tänkande. Därför arbetas det med fyra teman i PISA 2006
i likhet med 2003. Dessa är rum och form (2000: rymd och form), förändring
och samband (2000: tillväxt och förändring), kvantitet och osäkerhet. Med
kompetens avses analys, resonemang och kommunicering av tankar vid formulering och lösning av matematiska problem. Sammanhang innefattar de situationer i vilka man kan möta matematiken, vilket kan vara privatliv, arbetsliv,
utbildning m.m.
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Huvudsakligt matematiskt innehåll i respektive tema:
Rum och form
Temat rymmer det vi traditionellt menar med geometri och mätningar.
Förändring och samband
Temat rymmer funktioner, statistik och algebra.
Kvantitet
Temat rymmer aritmetik och taluppfattning.
Osäkerhet
Temat rymmer sannolikhetsrelaterade och statistiska frågeställningar som är
viktiga att kunna ta ställning till.
För att beskriva elevernas matematiska kompetens är uppgifterna indelade i tre
kompetensklasser, vilka bestäms av det matematiska kunnande som krävs för att
kunna lösa uppgifterna.
Den lägsta kompetensklassen, 1, innehåller uppgifter av rutinkaraktär som
eleven kan lösa genom reproduktion. Detta betyder att eleven ska använda standardalgoritmer, tillämpa grundläggande matematiska processer och matematiska
grundfakta, helt enkelt att använda inarbetade tillvägagångssätt i sin lösning. I
denna kompetensklass är matematiken i uppgifterna uppenbar, eleven behöver
inte identifiera den och matematisera den. Dessa uppgifter löses oftast i ett steg.
Den mellersta kompetensklassen, 2, innehåller typer av uppgifter där eleven
ska kunna se samband mellan olika områden inom matematiken. Uppgifterna
är inte av ren rutinkaraktär men innehåller ändå kända situationer eller sträcker
sig utanför det kända endast i begränsad omfattning. Uppgifterna ställer också
större krav på tolkningen av problemet, och kräver att eleven gör kopplingar
mellan olika representationer av situationen, eller kopplar samman olika aspekter av problemet för att kunna arbeta vidare mot en lösning.
Den högsta kompetensklassen, 3, kan sägas representera det centrala i matematikämnet. I dessa uppgifter måste eleven kunna matematisera situationen;
kunna identifiera och uttrycka den matematik som finns. Eleven måste också
kunna analysera, tolka och utveckla mer originella modeller och strategier i sin
lösning av problemen. En central del i denna kompetensklass är att föra matematisk argumentation, som kan innebära att eleven behöver kunna generalisera
och förklara sin lösning. Denna kompetensklass innehåller kritiskt tänkande,
analys och reflektion. Det ingår också att kommunicera sina egna matematiska
tankar och idéer, likaväl som att förstå andras kommunikation i matematik.
Som tidigare nämnts finns sammanlagt 48 uppgifter i matematiken i PISA
2006. Samtliga dessa uppgifter ingick i matematiken i PISA 2003. Kategoriseringen av uppgifterna kan göras efter de tre dimensionerna – innehåll (tema),
kompetens och sammanhang. De kan också kategoriseras utifrån uppgiftstyp.
Avslutningsvis kan uppgifterna även kategoriseras efter det huvudsakliga matematiska innehållet.
I tabell 5.1 framgår uppgifternas fördelning inom tema, kompetensklass,
sammanhang, uppgiftstyp samt huvudsakligt matematiskt innehåll.
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Tabell 5.1 Uppgifterna i matematik fördelade på olika kategorier.
Antal uppgifter
Tema

Kompetensklass

Sammanhang

Rum och form

11

Förändring och samband

13

Kvantitet

13

Osäkerhet

11

1 (Reproduktion)

11

2 (Samband)

24

3 (Reflektion)

13

Personligt

9

Utbildning

7

Yrkesliv

1

Samhällsliv

18

Vetenskap

12

Intra-matematiskt
Uppgiftstyp

Huvudsakligt matematiskt innehåll

1

Flerval

21

Kortsvar, ingen redovisning

16

Krav på redovisning

11

Algebra

1

Diskret matematik

2

Funktioner

5

Geometri

11

Tal/taluppfattning

14

Sannolikhet

3

Statistik

12

Det är också av intresse att se hur kompetensklasserna fördelar sig inom respektive övergripande tema, vilket framgår i tabell 5.2.
Tabell 5.2 Antalet uppgifter inom respektive kompetensklass per övergripande tema.
Kompetensklass
Tema

1

2

3

Totalt

Rum och form

2

7

2

11

Förändring och samband

3

5

5

13

Kvantitet

4

7

2

13

Osäkerhet

2

5

4

11

Totalt

11

24

13

48

Inom varje tema finns det ungefär lika många uppgifter. Det finns flest upp
gifter i kompetensklass 2.
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Matematiken i PISA i relation till den svenska kursplanen
PISA:s ramverk och de nationella styrdokument (läroplaner och kursplaner)
som styr den svenska skolan har olika syften, uppbyggnad och omfattning. Vad
det gäller matematiken i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2000) ska
varje elev efter avslutad grundskola kunna behärska grundläggande matematiskt
tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. PISA-projektets ramverk har
stora likheter i innehåll och anda med de sammantagna svenska dokumenten
(Utbildningsdepartementet, 2006). Den ambition som finns i begreppet ”mathematical literacy” i PISA har dock inte fullt ut slagit igenom i uppgifterna och
dessa är mer traditionella och mer begränsande. Skillnaderna mellan matematiken i PISA och matematiken i Sverige visar sig mer i det konkreta uppgiftsmaterialet och i hur utvärderingen av testet genomfördes samt i hur elevlösningar
bedömdes. Svenska elever är inte vana vid att under så lång tid som i PISA vara
koncentrerade med att lösa uppgifter. Uppgifterna i de olika provhäftena var
inte svårighetsordnade och det ”mjukstartstänkande” som finns vid konstruktionen av de nationella proven finns inte i PISA:s material. Eleverna är inte heller
vana vid den typ av provhäften som PISA använt sig av. Uppgiftstyperna skiljer
sig en hel del. Svenska tidigare standardprov och de nuvarande ämnesproven
har i mycket liten utsträckning flervalsuppgifter, vilka är mer frekventa i PISA.
De öppna uppgifterna som används i PISA har mer gemensamt med de tidigare
standardprovsuppgifterna än med uppgifterna i de nationella ämnesproven.
Svenska ämnesprov använder sig av uppgifter som är betydligt mer öppna än de
i PISA. Olikheterna i uppgiftstyperna slår också igenom i bedömningarna. Vid
ämnesproven används mer helhetsbedömning än vid PISA. Anledningen är att
ämnesproven och PISA har olika syften. Ämnesprovens syfte är att stödja läraren
i bedömning och betygsättning, att bidra till en likvärdig betygsättning i landet
och att konkretisera den svenska läroplanens och kursplanens kunskapssyn respektive ämnessyn. PISA:s syfte är att undersöka i vilken utsträckning femtonåringar är förberedda för vuxenlivet och rustade att möta framtidens behov, d.v.s.
vilken handlingsberedskap ungdomarna har.
Det ska dock klargöras att det i uppgiftsmaterialet förekommer uppgifter,
som för svenska elevers del ligger på en matematiskt högre nivå än de troligtvis
mött under sin grundskoletid. Anledningen är att det måste finnas utmaningar
för elever i de länder där man läser mera matematik i den obligatoriska skolan,
än vad som är fallet i andra länder.
Indelning i prestationsnivåer i matematik och exempel på uppgifter
Sex nivåer i matematik är framtagna för att beskriva elevernas färdighet och
kompetens. Dessa nivåer är relaterade till elevens totalmedelvärde i matematik.
För en teknisk bakgrund till hur nivåerna har konstruerats hänvisas till sid. 48 i
PISA-rapporten för 2003 (Skolverket, 2004b). Nedan beskrivs de olika nivåerna
för matematiken, från högsta nivån, den 6:e, till lägsta nivån, den 1:a. I figur
5.1 konkretiseras prestationsnivåerna med uppgifter från PISA 2003.
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Nivå

Vad eleverna klarar av

Nivå 6
(fler än 668 poäng)

På nivå 6 kan eleverna göra sig en föreställning om, generalisera, och använda information baserad på sina undersökningar och modellering av komplexa problemsituationer. De
kan koppla samman olika informationskällor och representationer och flexibelt förflytta
sig mellan dem. De kan använda avancerat matematiskt tänkande och resonemang.
Dessa elever kan tillämpa sin insikt och förståelse med sin kunskap om symboliska
och formella matematiska operationer och samband för att utveckla nya metoder och
strategier för att angripa nya situationer. Elever på denna nivå kan formulera och tydligt
kommunicera sina upptäckter, tolkningar, argument, och avgöra hur lämpliga de är i
förhållande till ursprungssituationen.

Nivå 5
(från 606 till 668 poäng)

På nivå 5 kan eleverna utveckla och arbeta med modeller för komplexa situationer,
identifiera begränsningar och specificera antaganden. De kan välja, jämföra och bedöma
lämpliga problemlösningsstrategier för att handskas med komplexa problem som beskrivs av modellerna. Elever på denna nivå kan arbeta strategiskt genom användning
av breda och välutvecklade tankeformer och resonemangsförmågor, ändamålsenliga
representationer, symboliska och formella karakteriseringar och insikter gällande dessa
sammanhang, de kan reflektera över sina handlingar, samt formulera och kommunicera
sina tolkningar och resonemang.

Nivå 4
(från 544 till 606 poäng)

På nivå 4 kan eleverna effektivt arbeta med tydliga modeller för komplexa konkreta
situationer, som kan innehålla begränsningar och krav att antaganden måste göras.
De kan välja och sammanlänka olika representationsformer, inklusive symboliska,
och koppla dessa till verkliga sammanhang. Elever på denna nivå kan tillämpa utvecklade förmågor och flexibelt tänkande med viss insikt, i dessa sammanhang. De kan
konstruera och kommunicera förklaringar och argument baserade på sina tolkningar,
argument och handlingar.

Nivå 3
(från 482 till 544 poäng)

På nivå 3 kan eleverna utföra tydligt beskrivna procedurer, inklusive de som fordrar en
kedja av beslut. De kan välja och tillämpa enkla problemlösningsstrategier. Elever på
denna nivå kan tolka och använda representationer baserade på olika informationskällor
och resonera utifrån dessa. De kan utarbeta kortfattade redovisningar för att rapportera
sina tolkningar, resultat och resonemang.

Nivå 2
(från 420 till 482 poäng)

På nivå 2 kan eleverna tolka och känna igen situationer i sammanhang som inte fordrar mer än direkta slutsatser. De kan extrahera relevant information från en källa och
använda en representationsform. Elever på denna nivå kan använda grundläggande
algoritmer, formler, procedurer eller konventioner. De klarar av att föra ett enkelt resonemang och att göra fullständiga tolkningar av resultat. Enligt PISA måste eleven minst
uppnå nivå 2 för att kunna delta i samhället som en självständig och reflekterande
medborgare.

Nivå 1
(från 358 till 420 poäng)

På nivå 1 kan eleverna besvara frågor som innehåller kända sammanhang där all relevant
information är given, och frågorna är klara och tydliga. De klarar att identifiera information
och att utföra rutinprocedurer enligt direkta instruktioner. I tydligt angivna situationer
kan de utföra handlingar som är självklara och omedelbart följer ur uppgiften.
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Figur 5.1

Placering av några uppgifter från PISA 2003 på matematikskalan.

(Poäng) Uppgift fråga (Område)

Nivå 6
(687) Snickare fråga 1 (Rum och form)
668
Nivå 5
(620) Provresultat fråga 1 (Osäkerhet)
606
Nivå 4

(586) Växelkurs fråga 3 (Kvantitet)

544
Nivå 3

(525) Att växa upp fråga 2 (Förändringar och samband)

482
Nivå 2
(421) Trappa fråga 1 (Rum och Form)

420
Nivå 1

(406) Växelkurs fråga 1 (Kvantitet)

358
Under
nivå 1

Elever som når färre än 358 poäng på matematikskalan ligger alltså under
nivå 1. De elever som inte når upp till denna nivå kan kanske utföra några
matematiska operationer, men kan inte använda matematisk kunskap och
kompetens i en given situation, vilket krävs i de enklaste uppgifterna i PISA.
Varje elev hamnar på den högsta nivå (1–6, eller under 1) inom vilken han/
hon bedöms klara majoriteten av uppgifterna. Detta innebär exempelvis att i ett
test innehållande uppgifter som är jämnt fördelade över nivå 3 (svårighetsgrad
från 482 till 544), förväntas elever som bedöms ligga på nivå 3 lösa minst hälften av uppgifterna inom denna nivå korrekt.
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Här presenteras uppgifterna från figur 5.1 med information om uppgiftens tema,
kompetensklass, nivå och sammanhang. Då dessa uppgifter inte ingick i PISA 2006
kan inte lösningsfrekvenser och annan information uppges. De uppgifter som ingick
Här2006
presenteras
uppgifterna från figur 5.1 med information om uppgiftens tema,
i PISA
är sekretessbelagda.
kompetensklass, nivå och sammanhang. Då dessa uppgifter inte ingick i PISA 2006 kan inte
lösningsfrekvenser och annan information uppges. De uppgifter som ingick i PISA 2006 är
sekretessbelagda.

SNICKARE
Fråga 1: SNICKARE
En snickare har 32 meter virke och vill bygga en kant runt en blomsterrabatt. Han funderar
över följande designer på rabatten.

A

B
6m

6m

10 m

10 m

C

D

6m

6m

10 m

10 m

Ringa in antingen ”Ja” eller ”Nej” för varje design för att visa om kanten kan byggas med 32
meter timmer eller inte.
Design på rabatten
Design A
Design B
Design C
Design D

Tema: Rum och form
Kompetensklass: 2
Nivå: 6
Sammanhang: Utbildning
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Med denna design, kan kanten byggas med 32 meter
virke?
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej

TRAPPA
Fråga 2: TRAPPA
Figuren nedan visar en trappa med 14 trappsteg och en totalhöjd på 252 cm:

Totalhöjd 252 cm

Totaldjup 400 cm
Hur högt är vart och ett av de 14 trappstegen?

Tema: Rum och form
Kompetensklass: 1
Nivå: 2
Sammanhang: Yrkesliv
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ATT VÄXA UPP

UNGDOMAR BLIR LÄNGRE
1998 års medellängd för både unga män och unga kvinnor i Nederländerna, finns representerade i
grafen nedan.

Längd
(cm)

190
Unga mäns medellängd 1998
180
Unga kvinnors medellängd 1998

170

160

150

140

130
10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

Ålder
(År)

Fråga 2: ATT VÄXA UPP
Under vilken period i sina liv är kvinnor, enligt denna graf, i genomsnitt längre än män i
samma ålder?
...................................................................................................................................

Tema: Förändring och samband
Kompetensklass: 2
Nivå: 3
Sammanhang: Vetenskap
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VÄXELKURS
Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i Sydafrika som
utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singaporedollar (SGD) till sydafrikanska rand
(ZAR).

Fråga 1: VÄXELKURS
Mei-Ling fick veta att växelkursen mellan Singapore-dollar och sydafrikanska rand var:
1 SGD = 4,2 ZAR
Mei-Ling växlade 3 000 Singapore-dollar till sydafrikanska rand till denna växelkurs.
Hur mycket pengar i sydafrikanska rand fick Mei-Ling?
Svar:

Tema: Kvantitet
Kompetensklass: 1
Nivå: 1
Sammanhang: Samhällsliv

Fråga 3: VÄXELKURS
Under dessa 3 månader hade växelkursen ändrats från 4,2 till 4,0 ZAR per SGD.
Var det till Mei-Lings fördel att växelkursen nu var 4,0 ZAR istället för 4,2 ZAR, när hon
växlade tillbaka sina sydafrikanska rand till Singapore-dollar? Ge en förklaring som stöder
ditt svar.

Tema: Kvantitet
Kompetensklass: 3
Nivå: 4
Sammanhang: Samhällsliv
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PROVRESULTAT
Fråga 1: PROVRESULTAT
Diagrammet nedan visar resultaten på ett NO-prov för två grupper elever kallade Grupp A
och Grupp B.

Antal elever

Medelpoängen för Grupp A är 62,0 och 64,5 för Grupp B. Eleverna har fått godkänt på provet
om de har 50 poäng eller mer.Efter att ha tittat på diagrammet, påstår läraren att Grupp B
har lyckats bättre på provet än Grupp A.

Resultat på NOprov

6
5
4
3
2
1

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

0

Poäng
Grupp A

Grupp B

Eleverna i Grupp A håller inte med läraren. De försöker övertyga sin lärare att Grupp B inte
nödvändigtvis har lyckats bättre.
Ge med hjälp av diagrammet ett matematiskt argument som eleverna i Grupp A skulle kunna
använda.

Tema: Osäkerhet
Kompetensklass: 1
Nivå: 5
Sammanhang: Utbildning
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Svenska elevers resultat
Samtliga resultat avser matematiken sammantaget, d.v.s. alla områden som ingick vid respektive års undersökning. För 2006 års undersökning har Sverige
ett medelvärde på 502 poäng med standardavvikelsen 90. Vid undersökningen
år 2000 hade Sverige ett medelvärde på 510 poäng med standardavvikelsen 93,
och år 2003 var medelvärdet 509 poäng med standardavvikelsen 95. Sveriges
medelvärde i matematik var signifikant bättre än OECD-medelvärdet såväl
vid 2000 som vid 2003 års undersökning. Detta är dock inte fallet för 2006
års undersökning, där Sverige inte ligger signifikant över OECD-medelvärdet
(vilket är 498 poäng). Detta innebär en relativ försämring av Sveriges resultat,
men nedgången är inte statistiskt signifikant.
Medelvärdet varierar inom OECD-länderna från 406 (Mexiko) och 548
(Finland), och standardavvikelsen varierar mellan 81 (Finland) och 106
(Belgien). Bland övriga länder med låga standardavvikelser kan nämnas Irland
(82), Danmark (85), Kanada (86) och bland icke OECD-länder finns Estland
(80). Bland länder med höga standardavvikelser kan nämnas Tjeckien (103).
Tio OECD-länder har ett signifikant bättre medelvärde än Sverige, och 13
OECD-länder har ett signifikant sämre medelvärde än Sverige. Sex OECDländer har ett medelvärde som inte skiljer sig signifikant från Sveriges medel
värde. Vid 2003 års undersökning var det nio OECD-länder som hade ett
signifikant bättre medelvärde än Sverige, och 11 OECD-länder som hade ett
signifikant sämre medelvärde än Sverige. Åtta OECD-länder hade ett medelvärde som inte skiljde sig signifikant från Sveriges.
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Tabell 5.3 Medelvärdet i matematik för respektive land i relation till Sveriges resultat
(502 p) i PISA-undersökningen 2006.
Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant
skillnad mot Sverige (502 p)

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige

OECD-länder

OECD-länder

OECD-länder

Finland

(548)

Tjeckien

(510)

Storbritannien

(495)

Sydkorea

(547)

Island

(506)

Polen

(495)

Nederländerna

(531)

Österrike

(505)

Slovakien

(492)

Schweiz

(530)

Tyskland

(504)

Ungern

(491)

Kanada

(527)

Irland

(501)

Luxemburg

(490)

Japan

(523)

Frankrike

(496)

Norge

(490)

Nya Zeeland

(523)

Spanien

(480)

Australien

(520)

USA

(474)

Belgien

(520)

Portugal

(466)

Danmark

(513)

Italien

(462)

Grekland

(459)

Turkiet

(424)

Mexiko

(406)

Övriga länder

Övriga länder
Slovenien

Övriga länder

Taiwan

(549)

(504)

Litauen

(486)

Hongkong-Kina

(547)

Lettland

(486)

Macao-Kina

(525)

Azerbadjan

(476)

Liechtenstein

(525)

Ryssland

(476)

Estland

(515)

Kroatien

(467)

Israel

(442)

Serbien

(435)

Uruguay

(427)

Thailand

(417)

Rumänien

(415)

Bulgarien

(413)

Chile

(411)

Montenegro

(399)

Indonesien

(391)

Jordanien

(384)

Argentina

(381)

Colombia

(370)

Brasilien

(370)

Tunisien

(365)

Qatar

(318)

Kirgizistan

(311)

Värt att observera är att Sverige jämfört med resultatet 2003 nu har passerats av
Danmark, som 2003 inte hade ett medelvärde som signifikant skiljde sig från
Sveriges.				
Fem icke OECD-länder har ett signifikant bättre medelvärde än Sverige. I
denna grupp återfinns bl.a. Estland och Liechtenstein. Antalet icke OECDländer med ett signifikant sämre medelvärde än Sverige är 21. I den gruppen
finns bl.a. Litauen, Lettland, Ryssland, Israel, Thailand och Brasilien.
I tabell 5.4 redovisas fördelningen av elever på olika nivåer i matematik, för
svenska elever samt för OECD-genomsnittet.
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Tabell 5.4. Procentuell andel elever på respektive nivå i matematik för svenska elever
samt för OECD-genomsnittet.
Under nivå 1

nivå 1

nivå 2

nivå 3

nivå 4

nivå 5

nivå 6

Sverige

5

13

23

26

20

10

3

OECD

8

14

22

24

19

10

3

De svenska eleverna följer fördelningen inom OECD-länderna väl. Arton procent av de svenska eleverna når inte upp till nivå 2, jämfört med 22 procent
för OECD-länderna. Enligt PISA ska man nå minst nivå 2 för att anses besitta
de kunskaper och kompetenser som behövs för att kunna delta fullvärdigt i
samhälls- och yrkesliv. I Sverige uppnår 13 procent av eleverna nivå 5 eller 6,
vilket är ungefär detsamma som OECD-genomsnittet.
Figur 5.2

Procentuell andel elever på nivå 5 och nivå 6, respektive på nivå 1 och under
nivå 1 i matematik. Rangordnat efter andel elever på nivå 5 och nivå 6.

Sydkorea
Finland
Schweiz
Belgien
Nederländerna
Nya Zeeland
Japan
Tjeckien
Kanada
Australien
Österrike
Tyskland
Danmark
Island
Sverige
Frankrike
Storbritannien
Slovakien
Polen
Luxemburg
Norge
Ungern
Irland
USA
Spanien
Italien
Portugal
Grekland
Turkiet
Mexico
OECD-länderna

Nivå 1 och lägre
Nivå 5 och 6

Procent
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20
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Fördelningen av nivåerna är ojämn mellan länderna. För de två högsta nivåerna
(nivå 5 och 6) varierar andelen från 1 procent (Mexiko) till 27 procent (Sydkorea). För de lägsta nivåerna (nivå 1 och under nivå 1) varierar andelen elever
från 6 procent (Finland) till 57 procent (Mexiko).
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Flickors och pojkars resultat
I Sverige har pojkar i genomsnitt bättre medelvärde (505) än flickor (500), men
denna skillnad är inte signifikant. För OECD-länderna är däremot skillnaden
signifikant mellan flickor och pojkar, där flickornas medelvärde är 492 och pojkarnas 503. I 22 länder har pojkarna ett signifikant bättre resultat än flickorna.
I tabell 5.5 visas den procentuella fördelningen av elever för respektive nivå i
matematik totalt, uppdelat efter kön, för Sverige och OECD-genomsnittet.
Tabell 5.5 Procentuell andel elever på respektive nivå i matematik för svenska elever
samt för OECD-genomsnittet uppdelat efter kön.
Under nivå 1

nivå 1

nivå 2

nivå 3

nivå 4

nivå 5

nivå 6

Sverige, flickor
Sverige, pojkar

5
5

13
13

24
23

26
26

20
20

9
10

3
3

OECD, flickor
OECD, pojkar

8
8

14
13

23
21

25
24

19
20

9
11

3
4

Könsskillnaderna i resultat är inte särskilt stora. I Sverige är det en knapp
femtedel av eleverna, såväl flickor som pojkar, som inte når upp till nivå 2. För
OECD-länderna är motsvarande andelar 22 procent för flickorna och 21 procent för pojkarna. När man tittar på andelarna som nått upp till nivå 5 eller 6
är det för svenska elevers del 12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna
som gör det. För OECD-länderna är motsvarande andelar 12 procent för flickorna och 15 procent för pojkarna.
Jämförelse mellan 2006 och 2003
Resultaten från 2003 liksom från 2000 visar att Sveriges resultat var signifikant
bättre än OECD-genomsnittet. År 2006 finns inte någon sådan skillnad.
Eftersom vi endast har två mätpunkter får trender tolkas med stor försiktighet.
De svenska elevernas medelvärde har minskat med 7 poäng sedan 2003 års
undersökning, men försämringen är inte signifikant. Frankrike, Island, Belgien
och Japan är de länder som uppvisar en signifikant försämring sedan 2003,
medan Brasilien, Grekland, Mexiko och Indonesien är de länder som uppvisar
en signifikant förbättring sedan 2003.
Sju länder har i alla tre undersökningarna visat ett signifikant bättre resultat
än Sverige. De är Finland, Sydkorea, Schweiz, Kanada, Japan, Nya Zeeland och
Australien. Åtta länder har visat ett signifikant sämre resultat än Sverige i alla tre
undersökningarna. Dessa länder är Polen, Ungern, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Mexiko.
En jämförelse med 2003 visar att det är de högpresterande eleverna i Sverige
som lyckas signifikant sämre i 2006 års undersökning. Samma utveckling kan
man se i OECD-länderna Australien, Belgien, Japan, Nederländerna och USA.
Vid 2003 års undersökning var skillnaden mellan svenska pojkars och flickors
resultat marginellt till pojkarnas fördel. Skillnaden var dock signifikant. 2006 är
det ingen signifikant skillnad mellan flickors och pojkars prestationer i Sverige.
OECD-genomsnittet visar en signifikant skillnad mellan prestationerna till
pojkarnas fördel.
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Sammanfattning
I matematik har de svenska eleverna ett resultat som inte signifikant skiljer sig
från OECD-genomsnittet, att jämföras med mätningarna 2000 och 2003 då
Sveriges resultat låg över OECD-genomsnittet. Tio OECD-länder har resultat
som är signifikant bättre än Sverige och 13 OECD-länder har resultat som är
signifikant sämre. Nio av länderna som är bättre än Sverige var det också år
2003, och Danmark som 2003 hade ett resultat som inte signifikant skiljde sig
från Sveriges har i 2006 års undersökning ett resultat som är signifikant bättre
än Sveriges.
De högpresterande eleverna i Sverige har blivit signifikant sämre sedan 2003.
Det fanns en signifikant skillnad till pojkarnas fördel 2003, men denna finns
inte 2006. Bland OECD-länderna finns en signifikant skillnad mellan pojkars
och flickors prestationer i 22 länder. I samtliga fall är denna skillnad till pojkarnas fördel.
Danmark har nu passerat Sverige med ett resultat som ligger signifikant över
OECD-genomsnittet. Finland ligger fortfarande på en av topplaceringarna i
matematik. Island hamnar tillsammans med Sverige på ett resultat som inte signifikant skiljer sig från OECD-genomsnittet, medan Norge har ett resultat som
är signifikant sämre än OECD-genomsnittet.
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6

Likvärdighet

Likvärdighet
Mellanskolvarians
Variansen mellan skolor är ett mått på likvärdigheten i ett skolsystem. En låg
mellanskolvarians har i tidigare PISA-undersökningar varit utmärkande för alla
de nordiska länderna. Det innebär att det i dessa länder i stort sett inte spelar
någon roll för resultaten i vilken skola man går. Figur 6.1 visar mellan- och inomskolvariansen för naturvetenskap i OECD-länderna. I samtliga fall ser man
att de nordiska länderna även i PISA 2006 har internationellt sett låga värden på
mellanskolvariansen. Särskilt i Finland är variansen mycket låg. Å andra sidan
är inomskolvariansen inte anmärkningsvärt låg i de nordiska länderna, förutom
i Finland. Det är alltså förhållandevis stor spridning mellan eleverna på den
enskilda skolan. Detta är dock helt naturligt – spridningen måste finnas någonstans – men det ställer också stora krav på lärarna att hantera en stor spridning
i elevgruppen. I Finland är den totala spridningen mellan elever mycket liten,
vilket förklaras av att man har en mycket liten andel lågpresterande elever.
Också Mexiko och Turkiet har liten total spridning, men det förklaras av att en
betydligt lägre andel 15-åringar går i skolan i dessa länder, endast 63 respektive
56 procent. Det innebär att många av de lägst presterande 15-åringarna där inte
deltagit i PISA-undersökningen.
Figur 6.1

Mellan- och inomskolvarians i OECD-länder.
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I figur 6.1 visas också den del av variationen mellan skolor som kan förklaras med
skillnader i socioekonomisk bakgrund. Även i detta avseende utmärker sig de
nordiska länderna med en relativt liten påverkan av socioekonomiska faktorer.
Ur ett likvärdighetsperspektiv är det naturligtvis intressant att studera hur
spridningen mellan skolor förändras över tid. Figur 6.2 och 6.3 visar mellanskolvariansen för läsning och matematik vid PISA-undersökningarna 2000,
2003 och 2006. I figurerna visas också hur stor andel av variationen som förklaras av socioekonomiska faktorer.
Figur 6.2

Variationen mellan skolorna för svenska elevers resultat i läsning i PISA
2000, 2003 och 2006. Variationen är uttryckt som procentandelar av den
genomsnittliga variationen för resultat i läsning för hela OECD respektive år.
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Variation mellan skolorna för svenska elevers resultat i matematik i PISA
2000, 2003 och 2006. Variationen är uttryckt som procentandelar av den genomsnittliga variationen för resultat i matematik för hela OECD respektive år.
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Variansen mellan skolor har ökat systematiskt, och för läsning och matematik är
ökningen dramatisk – i stort sett en fördubbling jämfört med 2000. Det finns
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knappast någon enkel förklaring till den kraftigt ökade spridningen, men klart
är att skolor blivit mer olika.
Fristående skolor
I den svenska debatten har det ibland hävdats att det ökande antalet fristående
skolor leder till ökad segregering. PISA ger möjlighet att jämföra resultat från
olika typer av skolor, exempelvis kommunala skolor och fristående skolor. Tabell
6.1 visar resultat inom de olika delområdena i PISA för kommunala respektive
fristående skolor.
Tabell 6.1 Resultat i PISA 2006 på kommunala och fristående skolor.
Naturvetenskap

Läsning

Matematik

Kommunala skolor

501

504

501

Fristående skolor

531

539

522

Skillnaderna är som synes stora. Om man tar hänsyn till att de fristående skolorna i genomsnitt har något högre värde för socioekonomisk standard blir skillnaderna mindre, i de flesta fall inte ens signifikanta. Man kan emellertid hävda
att de värden som inte har kompenserats för socioekonomiska förhållanden ger
en mer rättvisande bild av faktiska förhållanden. Det kan hävdas att det just är
segregeringen med avseende på socioekonomiska förhållanden som är problemet. Sannolikt är inte skillnaden mellan kommunala och fristående skolor hela
förklaringen till en ökad spridning mellan skolor (av eleverna i PISA 2006 finns
endast 8,3 procent på fristående skolor), men den kan ge en indikation på att
val av skola har betydelse. I många kommuner finns ju också möjligheten att
välja mellan olika kommunala skolor. Sannolikt bidrar också sådana val till en
ökad spridning mellan skolor (Skolverket, 2006c).
Socioekonomisk gradient
Ett generellt mått på hur stor inverkan socioekonomiska förhållanden spelar för
elevprestationer är den socioekonomiska gradienten. I PISA används ett index
(ESCS) för att ange ekonomisk, social och kulturell status, och man beräkna
hur stor inverkan en förändring av en enhet på detta index har på resultatet.
Detta benämns socioekonomisk gradient. Gradienten kan beräknas på både
elev- och skolnivå.
På elevnivå ligger den socioekonomiska gradienten i Sverige på genomsnittlig
OECD-nivå för alla tre delområdena, mellan 36 och 38 poäng för en enhets
skillnad i index för ESCS. Skillnaden i resultat mellan en elev som tillhör den
översta fjärdedelen jämfört med en i den nedersta fjärdedelen på det socioekonomiska indexet är i Sverige 77 poäng i naturvetenskap, 72 poäng i läsning och
78 poäng i matematik.
På skolnivå är inverkan av socioekonomisk bakgrund betydligt svagare, eller ungefär hälften så stor, i Sverige som i OECD som helhet. Det innebär att
resultaten för två elever med samma socioekonomiska förhållanden påverkas
mindre av skolans socioekonomiska sammansättning i Sverige än i ett genomsnittligt OECD-land. Det innebär att segregation på socioekonomiska grunder
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har relativt sett liten betydelse i Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna.
I Japan och Nederländerna är den däremot mycket stor, ungefär fyra gånger så
stor som i Sverige.
Elever med utländsk bakgrund
I PISA 2003 konstaterades att skillnaden mellan elever med svensk bakgrund
(infödda elever) och elever födda i Sverige men med föräldrar födda utomlands
hade minskat i läsning och matematik, medan den hade ökat i naturvetenskap.
I figur 6.4 visas en jämförelse mellan dessa grupper från 2000 till 2006 inom de
tre ämnesområdena. Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med
föräldrar som också är födda här.
Figur 6.4

Jämförelse mellan elever med svensk bakgrund och elever födda i Sverige
men med föräldrar födda i utlandet.
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Det förefaller som om skillnaderna ökat något i läsning och matematik, men
däremot inte i naturvetenskap. Förändringarna från 2003 är emellertid inte
statististiskt signifikanta. Skillnaden är dock, precis som 2003, minst i läsning
och störst i naturvetenskap. Matematiken ligger 2006 nästan på samma nivå
som naturvetenskapen. Skillnaderna mellan dessa elevgrupper är i Sverige på
ungefärlig OECD-nivå. Skillnaden mellan elever med svensk bakgrund och
utlandsfödda elever är däremot större än i OECD i genomsnitt. Det finns stora
skillnader mellan olika länder. Generellt är skillnaderna små i de anglosaxiska
länderna och stora i många europeiska länder. Skillnaderna mellan elever med
utländsk bakgrund födda inom respektive utanför landet varierar också. Sannolikt beror skillnaderna mellan länder till största delen på olika invandringspolitik
som medför stora olikheter mellan populationer i olika länder.
Om man betraktar resultaten på prestationsnivåer blir skillnaderna mellan
elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund tydligare. I
Sverige når cirka nio procent av eleverna med svensk bakgrund nivå 5 eller 6 i
naturvetenskap, medan andelen elever med utländsk bakgrund på dessa nivåer
är cirka tre procent. Än tydligare blir skillnaden i den nedre änden av prestationsskalan.
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På eller under nivå 1 hamnar 13 procent av eleverna med svensk bakgrund,
29 procent av elever med utländsk bakgrund födda i Sverige och hela 43 procent av elever med utländsk bakgrund födda utomlands. En del av differensen
mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund förklaras av olikheter
i socioekonomisk bakgrund, men även om man tar hänsyn till detta kvarstår
betydande skillnader.
Elever på olika prestationsnivåer
Slutligen kommenteras kort förändringar i prestationer hos elever på olika prestationsnivåer i läsning och matematik. I både PISA 2000 och 2003 konstaterades att lågpresterande svenska elever inom dessa områden presterade resultat
klart över OECD-genomsnittet för denna elevkategori. Ett sådant mönster kan
sägas reflektera skolans kompensatoriska funktion, alltså att skolan förmår lyfta
även elever i den nedre änden av prestationsskalan. I PISA 2000 fanns samma
mönster även i naturvetenskap, men svenska elevers försprång i detta avseende
hade försvunnit år 2003. Några jämförelser bakåt kan inte göras i naturvetenskap, men resultaten för 2006 indikerar att svenska elever vid alla nivåer presterar strax över OECD-genomsnittet.
I PISA 2006 ser vi signifikanta förändringar i både läsning och matematik.
I läsning har de svagaste läsarna i Sverige försämrat sina resultat sedan 2000.
Motsvarande försämring finns också i OECD-genomsnittet, men inte lika tydligt uttalad. Det innebär att de svenska resultaten i läsning nu ligger ungefär
lika högt över OECD-genomsnittet vid alla prestationsnivåer. I matematik syns
en motsatt tendens. Sedan 2003 har resultaten i Sverige försämrats för de mest
högpresterande eleverna. En betydligt svagare nedgång för högpresterande elever
syns även i OECD.
Det är svårt att spekulera över orsakerna till dessa förändringar. Det kan vara
reella förändringar, men det kan också bero på att man jämför resultat från en
mätning då respektive kunskapsområde var huvudområde i PISA med resultat
från en mycket mer begränsad mätning. Resultaten i prestationsfördelningens
ytterkanter kan påverkas av vilka mycket lätta och mycket svåra uppgifter som
ingår i provet. PISA 2009, när läsning åter är huvudområde, kommer att ge ett
säkrare underlag för bedömning av trender i läsning.
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Rapport 306 2007

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett
tive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever,
som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är
rustade att möta framtiden.
PISA genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett kunskapsområde i fokus men alla kunskapsområden undersöks varje
gång, vilket möjliggör jämförelser över tid. Vid första tillfället, i
PISA 2000, var läsförståelse huvudområde. I PISA 2003 var det
matematik och i PISA 2006, som denna rapport handlar om, står
naturvetenskap i centrum.
Cirka 400 000 15-åriga elever har deltagit i 2006 års test.
De representerar ungefär 20 miljoner femtonåringar i de deltagande 57 ländernas skolor. I Sverige deltog cirka 4 600 elever från
knappt 200 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs
nio. Ett fåtal gick i årskurs åtta eller i gymnasieskolan.

PISA 2006 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse.

OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respek-
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