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Förord
Hur väl är 26 miljoner 15-åringar i 65 länder rustade för att möta framtidens
utmaningar? Klarar de att analysera, diskutera och framföra sina åsikter på ett
effektivt och konstruktivt sätt? Är ungdomarna förberedda på ett livslångt lärande? Svaret på dessa frågor är viktiga för ungdomarna själva, deras föräldrar,
allmänheten och alla som arbetar i skolor och med lärande.
År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i OECD:s internationella studie
PISA (Programme for International Student Assessment), som genom olika enkäter
och prov undersöker elevernas förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära
relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också
till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av uppmätta skill
nader i kunskaper. Då läsförståelse åter är huvudområde i PISA 2009, liksom
det var i PISA 2000 är det för första gången möjligt att uttala sig om en trend i
kunskapsförändring. I PISA 2009 deltog Sverige tillsammans med ett femtontal
länder även i ett test av läsförståelse av elektronisk text (ERA). Resultaten från
denna del av studien kommer att presenteras i juni 2011.
Jämförande internationella studier kan, eftersom de genomförs i ett större
sammanhang, bidra till att den nationella bilden vidgas och berikas. PISA har
rönt stor uppmärksamhet runt om i världen och allt fler länder deltar i varje ny
omgång. Resultaten diskuteras och analyseras och får olika konsekvenser i olika
utbildningssystem.
I föreliggande rapport presenteras dels jämförelser mellan deltagande länders
resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap 2009 och dels förändringar i resultat jämfört med tidigare mätningar 2000, 2003 och 2006. För
att kunna identifiera mera i detalj var kunskapsförändringarna har skett, har
resultaten analyserats för olika grupper av elever, till exempel flickor och pojkar,
elever med olika immigrations- och socioekonomisk bakgrund samt hög- och
lågpresterande elever. Också resultaten av elevernas svar på olika aspekter av läsvanor och engagemang i läsning redovisas i rapporten.
Ett särskilt intresse riktas också mot likvärdigheten. Utifrån ett flertal indikatorer studeras hur den obligatoriska svenska skolan förhåller sig till andra
länders skolsystem ur ett likvärdighetsperspektiv samt hur indikatorerna på
likvärdighet eventuellt har förändrats över tid.
PISA 2009 har på Skolverkets uppdrag genomförts av Mittuniversitetet i
samarbete med Stockholms universitet och Umeå universitet. Mittuniversitetet
har haft det övergripande ansvaret och även ansvarat för naturvetenskap medan
Stockholms universitet haft ansvar för matematik och i samarbete med Umeå
universitet för läsförståelse. Nationell projektledare har i den inledande fasen
varit K-G Karlsson och i den avslutande delen Magnus Oskarsson. De har också
varit ansvariga för den naturvetenskapliga delen av PISA. Karin Taube och Ulf
Fredriksson har varit ansvariga för läsförståelsedelen medan Astrid Pettersson
och Ingmar Ingemansson har ansvarat för matematiken i PISA. Övriga som har
bidragit till att färdigställa rapporten är Nina Hammarberg, Maria Lundgren,
Maria Rasmusson och Marcus Sundgren.

Skolverket riktar ett varmt tack till alla som arbetat med PISA 2009 och framförallt till de cirka 4 600 elever som deltagit i studien och till deras lärare och
rektorer!

Stockholm den 16 november 2010

Helén Ängmo			
Tf generaldirektör		

Anita Wester
Undervisningråd
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Sammanfattning

Försämrade resultat i läsning
Resultaten från PISA 2009 visar att 15-åringar i Sverige presterar genomsnittligt
i läsning vid en jämförelse med jämnåriga i övriga OECD-länder. Detta innebär
att de svenska 15-åringarnas läsning försämrats i relation till 15-åringar i andra
länder och i relation till resultat i tidigare PISA-undersökningar. Sverige tillhör
de fyra OECD-länder vars resultat i läsning minskat signifikant sedan år 2000.
Endast Irland har en större nedgång i läsförmåga än Sverige.
I PISA 2009 har andelen svaga läsare (under nivå 2) ökat med nästan fem
procentenheter. Andelen starka läsare (nivå 5 och 6) har minskat med två procentenheter. Detta resultat avviker från PIRLS 2006 som visade att andelen
starka och mycket starka läsare bland tioåringarna hade minskat medan andelen
svaga läsare var oförändrad. Mönstret i PISA är att en försämring drabbar de
svaga mest.
Sverige har tidigare tillhört de länder där skillnaderna mellan elever som
lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl varit relativt små. Så är inte längre
fallet. Den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer har ökat mellan 2000 och
2009 och Sverige är nu det land som har störst spridning i Norden. Endast sju
länder i OECD har en större spridning än Sverige 2009.
Skillnaden i genomsnittlig prestation mellan flickor och pojkar är större i
Sverige än i OECD och har ökat sedan 2000. I Sverige har både flickornas och
pojkarnas resultat blivit signifikant lägre, men pojkarnas nedgång i läsförmåga
är betydligt större än flickornas. Flickornas resultat ligger fortfarande över
OECD:s medelvärde medan pojkarnas nu ligger på OECD:s nivå.
I Sverige finns en något högre andel av elever med utländsk bakgrund på
låga nivåer och en något lägre andel på höga nivåer än för motsvarande grupper
i OECD. För infödda elever gäller det motsatta. Skillnaderna i läsprestationer
mellan infödda elever respektive elever med utländsk bakgrund är större i Sverige än i OECD.
Genomsnittlig nivå i matematik
I matematik presterar svenska elever i PISA 2009 på en genomsnittlig OECDnivå. Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors resultat i matematik
2009.
Fjorton OECD-länder och sex icke OECD-länder har ett signifikant högre
resultat än Sverige. Bland dessa finns Finland, Sydkorea, Japan, Kanada, Australien, Island, Danmark, Estland, Singapore och Liechtenstein. Sju OECD-länder
och 25 icke OECD-länder presterar ett resultat som är signifikant sämre än
Sveriges. Bland dessa länder kan nämnas Italien, Israel, Lettland, Litauen och
Ryssland.
Drygt var femte elev (22 %) i Sverige når inte den prestationsnivå som anses
nödvändig för att klara de krav på matematisk kompetens som de förväntas
möta i vuxenlivet. Drygt var tionde elev (12 %) uppnår någon av de två högsta
prestationsnivåerna i matematik.
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PISA-undersökningar har även genomförts 2000, 2003 och 2006. Sju
OECD-länder har vid alla fyra undersökningarna signifikant högre resultat än
Sverige. Dessa är Finland, Sydkorea, Schweiz, Kanada, Japan, Nya Zeeland och
Australien. Fyra OECD-länder har vid alla fyra undersökningarna ett signifikant lägre resultat än Sverige; Italien, Grekland, Mexico och Spanien.
För Sveriges del har de högpresterande eleverna ett lägre resultat 2009 jämfört med 2003 samtidigt som andelen elever som inte når den lägsta prestationsnivån ökat. Sveriges resultat i matematik 2009 är signifikant lägre än 2003.
Värt att notera är att Sverige tappat sin position i förhållande till övriga nor
diska länder. Island presterade 2009 ett bättre resultat än Sverige. Vid samtliga
tre tidigare undersökningar har Islands och Sveriges resultat inte varit signifikant
skilda från varandra. Dessutom presterar Norge 2009 ett resultat som inte skiljer sig från Sveriges. Vid undersökningarna 2003 och 2006 har Norges resultat
varit lägre än Sveriges, medan det inte var signifikant skilt från Sveriges resultat
2000. Danmark hade åren 2000 respektive 2003 ett resultat som inte signifikant
skilde sig från Sveriges, men har vid såväl 2006 som 2009 års undersökningar
ett högre resultat än Sverige. Finland är fortfarande ett av de OECD-länder som
visar de högsta prestationerna i matematik. Sverige är det nordiska land som
uppvisar den största spridningen i matematikresultatet.
Under medel i naturvetenskap
För första gången i PISA hamnar det svenska resultatet i naturvetenskap under
genomsnittsnivån i OECD. Någon skillnad mellan pojkar och flickor finns inte.
Det har också skett en ökning av antalet elever på de lägsta prestationsnivåerna
och detta är en allvarlig indikation på att grundskolans naturvetenskap kräver
åtgärder. Det kommer också att ske genom införandet av nya kursplaner och
genom tillkomsten av de nationella proven. Man kan dock befara att det kommer att krävas mer än så, framför allt inom naturvetenskapliga tillämpningsområden. Sveriges relativt svaga resultat inom tillämpningar i naturvetenskap
och kunskap om naturvetenskap tyder också på att kursplan 2000 som betonar
dessa aspekter, inte har slagit igenom.
Bland OECD-länder visar Finland fortfarande de högsta resultaten, men
resultaten från Shanghai-Kina är ännu mer imponerande. Rent generellt visar
många länder och regioner i östra Asien mycket höga resultat.
Ett likvärdigt system?
Det samlade intrycket, utifrån resultaten i PISA 2000 och 2009 är att Sverige inte längre intar en topposition när det gäller likvärdighet i skolsystemet.
Med avseende på likvärdighetsaspekter är Sverige numera ett genomsnittsland.
Denna relativa nedgång beror inte så mycket på att övriga länder kommit ikapp
utan den främsta orsaken är att likvärdigheten i Sverige har försämrats under
tidsperioden. Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat,
dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor ökat och dessutom
har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts. Sverige är ett
av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten försämrats
samtidigt.
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Summary
Lower performance in reading
The results from PISA 2009 show that reading performance of 15-year-olds
in Sweden is on average comparable to their peers in other countries in the
OECD. This means that the reading performance of 15-year-old Swedish students has declined in relation to those of 15-year-olds in other countries, and in
relation to Sweden’s performance in earlier PISA studies. Sweden is one of the
four OECD countries whose scores have decreased significantly since year 2000.
Only Ireland had a bigger decline in reading skills than Sweden.
In PISA 2009 the proportion of weak readers (below level 2) increased by
nearly 5 percentage points. The proportion of strong readers (levels 5 and 6) has
decreased by 2 percentage points. This differs from the results in PIRLS 2006
which showed that the proportion of strong and very strong readers amongst
10-year-olds had decreased whilst the proportion of weak readers remained unchanged. The pattern in PISA is that this decline impacts weak readers the most.
Earlier, Sweden belonged to those countries where the differences between
high and low performing students have been relatively small. This is no longer
the case. The average difference in reading performance increased between 2000
and 2009, and Sweden is now the country with the largest spread among the
countries in the Nordic area. Only seven countries in the OECD have greater
variation in student performance than Sweden in 2009.
The difference in average performance between girls and boys is greater in
Sweden than in the OECD, and this has increased since 2000. In Sweden,
reading scores of both girls and boys have become significantly lower, and the
decline in boys’ reading scores is significantly greater than that of girls. Scores
achieved by girls remain above the OECD mean, whilst those of boys are now
at the OECD level.
In Sweden a somewhat higher proportion of students with a foreign background are at low levels, whilst a somewhat lower proportion are at high levels compared with corresponding groups in the OECD. The opposite is true
for students with a Swedish background. Differences in reading performance
between students with a Swedish background and those with a foreign background are greater in Sweden than in the OECD.
Average performance in mathematics
Mathematics performance of Swedish students in PISA 2009 was at the average
level of the OECD. No difference exists between the scores of girls and boys in
mathematics in 2009.
Fourteen OECD countries and six non-OECD countries achieve a significantly higher score than Sweden. These include Finland, South Korea, Japan,
Canada, Australia, Iceland, Denmark, Estonia, Singapore and Liechtenstein.
Seven OECD countries and 25 non-OECD countries have performance scores
significantly lower than Sweden’s. These countries include Italy, Israel, Latvia,
Lithuania and Russia.
Slightly more than one out of every five students (22 %) in Sweden do not
achieve the performance level in mathematics regarded as necessary for meet-
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ing the competence requirements expected in adult life. However, slightly more
than one out of every ten students (12 %) achieve one of the two highest performance levels in mathematics.
PISA studies were also carried out in 2000, 2003 and 2006. Seven OECD
countries have performed significantly better than Sweden in all four studies.
These are Finland, South Korea, Switzerland, Canada, Japan, New Zealand and
Australia. Four OECD countries achieve a significantly lower score than Sweden
in all four studies ; these are Italy, Greece, Mexico and Spain.
In Sweden high performing students achieved lower scores in 2009 compared
with 2003, at the same time as the proportion of students not reaching the
lowest performance level increased. Sweden’s scores in mathematics in 2009 declined significantly compared with 2003.
It is worth noting that Sweden’s position in relation to other Nordic countries has fallen. Iceland performed better than Sweden in 2009. In all three of
the earlier studies, there was no significant difference between the scores of
Iceland and Sweden. Norway achieved in 2009 a result that did not differ from
Sweden’s. In the studies of 2003 and 2006, Norway’s scores were lower than
Sweden’s, but not significantly different from Sweden’s in 2000. Denmark in
2000 and 2003 had a score that did not differ significantly from Sweden’s, but
in both the 2006 and 2009 studies achieved higher average scores than Sweden.
Finland is still one of the OECD countries achieving the highest performance
levels in mathematics. Sweden is the Nordic country with the greatest variation
in mathematics scores.
Below average in science
For the first time in PISA Swedish scores in science were below the average level
of the OECD. No difference exists between the scores of boys and girls. However, the decline in scores should be regarded as a serious indication that science
studies in the compulsory school require that additional measures be taken. This
will also happen as a result of the introduction of new syllabuses and the use of
national tests in science. It is a matter of concern that this may not be sufficient,
particularly in science areas. Sweden’s relatively low performance in applied
science and knowledge about science, also indicates that the 2000 syllabuses,
intended to emphasise these aspects, have not had their desired impact.
Amongst the OECD countries, Finland still achieves the highest results, but
those from Shanghai-China are even more impressive. Overall many countries
and regions in East Asia achieve very high average scores.
Equity in the school system?
The overall view of the results from PISA 2000 and 2009 is that Sweden no
longer occupies a leading position as regards equity in the school system. Sweden is now an average country in this respect. This relative decline is not primarily due to other countries catching up, the primary reason is that the level
of equity in Sweden has declined during this period. Not only have differences
between high and low performing students increased, but differences between
high and low performing schools have also increased, and the socio-economic
background of students has become more important. Sweden is one of the few
countries where both average scores and equity in the system have decreased.
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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 skall 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 huvudområde,
den andra år 2003 med matematik som huvudområde och
den tredje undersökningen genomfördes år 2006, denna
gång med naturvetenskap som huvudområde. Denna rapport presenterar de första resultaten från PISA 2009 då läsförmåga igen står i fokus. Nu kan förändringen i läsförmåga
mellan 2000 och 2009 beskrivas noggrannare och det ges
unika möjligheter till trendanalyser inom detta område. För
matematik och naturvetenskap presenteras förändringar
från det år då respektive område utgjorde huvudområde i
PISA.

1.
Bakgrund

1

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 ansvariga för olika utbildningssystem har mycket att lära
av varandra. Gemensamma forskningsprojekt 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).
Efter hand har fler organisationer genomfört internationella jämförelser av
utbildningsprestationer. The Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) är en samarbetsorganisationen för de industrialiserade
länderna med uppgiften att främja ekonomisk utveckling. Medlemsländerna
skall ges stöd för att fatta optimala beslut i ekonomiska och sociala frågor.
OECD:s utbildningsprogram har arbetat för att utveckla internationella indikatorer för utbildningsprestationer. Varje år publicerar OECD en omfattande
uppsättning indikatorer i rapporten 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 länge saknats. OECD:s arbete inom
utbildningsområdet har sedan slutet av 90-talet därför inriktats på att organisera
internationella jämförande undersökningar som fokuserar på de förmågor som
krävs i ett 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 och
undersökte 15-åringars läsförmåga, kunnande i matematik och naturvetenskap
och har därefter följts upp med ytterligare PISA-undersökningar 2003, 2006
och nu senast 2009.
1.1

Tidigare studier av läsförståelse

IEA har under de senaste 40 åren genomfört en rad internationella och jämförande undersökningar av skolprestationer. Läsförståelsen hos elever i olika länder har jämförts i fyra undersökningar. En studie från 1970 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.

12

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

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
för svenska tioåringar och fjortonåringar. Svenska elever hade lika god läsförståelse 1991 som 1970 (Taube, 1993).
Denna bild stärks ytterligare av det faktum att samtliga nioåringar i Stockholm åren 1993–1999 genomfört den första delen av det test som användes
i 1991 års IEA-undersökning och visat oförändrat goda resultat under denna
period (Taube, Skarlind & Karlsson, 1999). Bilden av god och oförändrad läsförståelse gäller också samtliga fjortonåringar i Stockholm, vilka undersökts med
hjälp av den första delen av IEA-testet från 1991 för denna åldersgrupp under
perioden 1997–2000 (Taube & Skarlind, 2000).
I den tredje IEA-undersökningen, Progress in International Reading Literacy
Studs (PIRLS) år 2001 (Skolverket, 2003) deltog elever i trettiofem länder, i
allmänhet från det fjärde skolåret, men för Sveriges del även från det tredje skolåret. Här hade de svenska eleverna i skolår 4 det bästa genomsnittliga resultatet
av samtliga deltagande länders elever. Resultatet för de svenska eleverna i skolår
3 var däremot genomsnittligt. Sverige deltog tillsammans med åtta andra länder
även i en trendstudie där elevers resultat 2001 jämfördes med motsvarande IEAundersökning 1991. Trendstudien visade att svenska elever i skolår 3 hade något
sämre läsförståelse 2001 än 1991.
Den fjärde undersökningen organiserad av IEA genomfördes 2006. I denna
undersökning som också kallas för PIRLS undersöktes för andra gången elever
i årskurs 4 (Skolverket, 2007a). Huvudresultatet 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 huvudområde vid sidan av biämnena matematik och
naturvetenskap. Resultatet visade att svenska 15-åringars 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 (Skolverket, 2001).
I den andra datainsamlingen inom PISA som genomfördes år 2003 i 41 länder var läsförmåga och naturvetenskap biämnen vid sidan av huvudområdet matematik. Denna gång var 15-åringar 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 (Skolverket, 2004a).
Den tredje datainsamlingen inom PISA genomfördes 2006 med 57 deltagande länder. Läsförmåga och matematik var biämnen vid sidan av huvudområdet
naturvetenskap. De svenska eleverna presterade över OECD-nivå och Sverige
befann sig i den grupp av cirka tio länder vars 15-åringar visade de bästa genomsnittliga läsprestationerna i OECD. Endast fem OECD-länder (Sydkorea,
Finland, Kanada, Nya Zeeland och Irland) och ett icke OECD-land (Hongkong-Kina) hade ett bättre resultat än Sverige. Sverige delade en sjätteplats i
PISA med Australien, Polen, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Japan.

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

13

Svenska elevers läsprestationer i PISA 2006 skiljde sig inte signifikant från år
2000. En oroande tendens som uppmärksammades var att spridningen i resultat
mellan elever var större i Sverige 2006 än 2000. De allra svagaste läsarna presterade sämre 2006 än 2000 (Skolverket 2007c).
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 ovan nämnda IALS. Resultatet visade att vuxna i Sverige
hade den bästa läsförståelsen bland vuxna i de sju deltagande länderna.
Samtidigt som resultaten har varit goda har också en nedåtgående trend observerats i flera av IEA-undersökningarna. Trendstudien inom PIRLS pekade
mot en nedåtgående trend bland elever i skolår tre mellan 1991 och 2001. Resultaten från PIRLS 2006 visade att de svenska elevernas läsförståelse 2006 var
sämre än 2001.
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.
1.2

Tidigare studier av matematikkunnande

First International Mathematics Study (FIMS) var den första IEA-studien som
genomfördes och undersökte 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) genomfördes 1994-95 med 45 deltagande länder. Under
sökningen visade på ett bättre svenskt resultat än tidigare studier (Skolverket,
1996). Sverige var då ett genomsnittsland och djupare analyser av TIMSS data
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 svenska eleverna 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.
I den fjärde undersökningen som genomfördes 2003 i skolår 8, också kallad
TIMSS (men akronymen uttolkades denna gång Trends in Mathematics and
Science Study) deltog 50 länder och regioner (Skolverket, 2004a). Det var en
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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.
Områden där svenska elever presterade sämre på var algebra, geometri och aritmetik. Däremot var svenska elever bättre i statistik. Inte heller 2003 fanns några
signifikanta skillnader mellan flickors och pojkars resultat.
I TIMSS-undersökningen som genomfördes 2007 för elever i årskurs 8 deltog sammanlagt 50 länder och provinser (Skolverket, 2008). Svenska elever presterade under EU/OECD-genomsnittet i matematik och den negativa utveckling som kunde påvisas mellan 1995 och 2003 fortsatte. Mellan åren 1995 och
2003 var det främst de högpresterande eleverna som stod för resultatnedgången
men också de lågpresterande eleverna försämrade sina resultat. Mellan undersökningarna 2003 och 2007 var resultatnedgången mellan prestationsgrupperna
mer jämnt fördelad i matematik. För årskurs 8 var spridningen för de svenska
eleverna relativt låg i ett internationellt perspektiv. Mellan flickors och pojkars
resultat fanns i Sverige ingen signifikant skillnad 2007. De svenska eleverna var
i TIMSS 2007 relativt bättre på statistik och sannolikhet samt till viss del inom
aritmetik och taluppfattning. De svenska eleverna var relativt sämre i algebra
och geometri, samt på matematiska fakta och begrepp.
I PISA-undersökningen 2000 presterade svenska elever signifikant bättre
resultat än OECD- genomsnittet. Elever i åtta OECD-länder var bättre än de
svenska eleverna. Även i den undersökningen skillnaderna mellan pojkars och
flickors resultat små (Skolverket, 2001).
Små könsskillnader har också visat sig i undersökningar på nationell nivå
på såväl standardprov som på ämnesprov i Sverige. Jämförelser av trettonåriga
elevers kunskap över tid har genomförts, 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 och 1995 bland
annat i matematik. Dessa utvärderingar visar på en svag försämring i elevernas
prestationer, såväl för tioåringarna mellan 1989 till 1995, som för 15-åringarna
mellan 1992 och 1995. 15-åringarnas resultat har i olika undersökningar på
nationell nivå visat en 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 bättre
resultat än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2004a). Nio OECD-länder var då
bättre än Sverige. Pojkarnas resultat var bättre än flickornas i Sverige. 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. Däremot 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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I den nationella utvärderingen 2003 visade sig resultaten i matematik vara
signifikant sämre både i skolår 5 och 9 jämfört med resultaten 1992 (Skolverket,
2004c).
Vid PISA-undersökningen 2006 presterade svenska elever ett resultat i mate
matik som inte signifikant skiljde sig från OECD-genomsnittet (Skolverket,
2007) vilket innebar en försämring jämfört med 2000 och 2003. Det fanns inte
någon skillnad mellan flickors och pojkars prestationer i matematik i Sverige.
Tio OECD-länder hade ett bättre resultat än Sverige medan 13 OECD-länder
hade ett resultat som var sämre än Sveriges. Fyra femtedelar av de svenska eleverna nådde minst nivå 2 i matematik, vilken enligt PISA är den lägsta nivå man
ska uppnå i matematik för att vara tillräckligt förberedd för sin roll som samhällsmedborgare. I Sverige var det de högpresterande eleverna som presterade
sämre 2006 än vad som var fallet 2003.
1.3

Tidigare studier av naturvetenskapligt kunnande

Den första IEA-undersökningen där även 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 resultatskillnaderna
mellan pojkar och flickor 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
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. Det svenska resultatet hade försämrats
markant, och kunskapsnivån för elever i skolår 8 låg på ungefär samma nivå
som det gjort för elever i årskurs 7 i den tidigare TIMSS-studien. Den största
försämringen återfanns hos de högpresterande eleverna (Skolverket 2004a).
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I PISA 2000 låg de svenska eleverna klart 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 av resultaten 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).
PISA 2006 visade liksom TIMSS 2007 att svenska elever presterade på samma nivå som genomsnittet i OECD respektive EU. Det gällde såväl 15-åringar
i PISA som årskurs 4 och årskurs 8 elever i TIMSS (Skolverket, 2008). PISA
visade att svenska elever var bättre på kunskaper i naturvetenskap än kunskaper
om naturvetenskap. Det betyder att eleverna var bättre på faktakunskaper än på
tillämpningar (Skolverket, 2007c).
På nationell nivå har flera undersökningar genomförts av elevers kunskaper
i och attityder till naturvetenskap. 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 jämförbara. När det gäller kompetenser har företrädesvis begreppsförståelse undersökts. Analyserna av data från den nationella
utvärderingen 2003 visar att kunskapsnivån inom biologi inte förändrats särskilt
mycket sedan 1992. För fysik syns en svag nedgång, medan resultaten i kemi
försämrats. Man bör dock komma ihåg att endast vissa aspekter av kunskaper i
naturvetenskapliga ämnen har undersökts. Anslaget i PISA är betydligt bredare.
Det konstaterades också att elevernas inställning till fysik och kemi var tämligen negativa. Dessa ämnen var, tillsammans med matematik, de ämnen där
eleverna angav lägst intresse. Nästan hälften av eleverna i kemi, och i fysik,
tyckte inte att kunskaper i dessa ämnen var 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 fanns frågor om intresse och inställning till naturvetenskap
på samma sätt som funnits till läsning och matematik i PISA 2000 respektive
2003. Svenska elever visade lägst intresse för naturvetenskap tillsammans med
de holländska och finska eleverna. Nu visar intressemönstren i naturvetenskap
ofta ett omvänt samband med ett lands utveckling och med landets elevresultat
(OECD 2007). Det krävs vidare studier för att klarlägga orsakerna till detta,
men i Sverige liksom i de flesta andra länder ser vi tydliga samband inom länderna mellan intresset och engagemanget för naturvetenskap och resultatet på
provet.
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2.
PISA-undersökningen

2

PISA-undersökningen

Programme for International Student Assessment (PISA) som initierats av
OECD studerar kunskaperna och färdigheterna i läsförståelse, matematik och
naturvetenskap bland 15-åringar. Syftet är att undersöka i vilken grad respektive
utbildningssystem bidrar till att 15-åringar, som snart avslutar den obligatoriska
skolan, är rustade att möta framtiden. PISA skiljer sig från tidigare internationella kunskapsstudier genom att man strävar efter att mäta kunskaper och färdigheter som anses vara av betydelse i det vuxna livet. Kan 15-åringar 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, har ungdomar de kunskaper som bedöms som viktiga för 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 grund 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 elevernas förmåga. Finns det 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: läsförmåga,
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 läsförmåga huvudområde, medan matematik
var huvudområde i den andra cykeln och naturvetenskap i den tredje. Den
första datainsamlingen genomfördes år 2000, nästa år 2003 och den tredje år
2006. 2009 var läsförmåga åter huvudämne vilket ger stora möjligheter till att
studera trender i läsförmåga mellan 2000 och 2009, med resultaten 2003 och
2006 som stöd.
Förutom det vanliga provet med texter på papper genomfördes i PISA 2009
också ett elektroniskt prov där elevernas förmåga att läsa och orientera sig i en
webbmiljö testades.
2.1

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 för att 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, 2009):
Läsning
En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i
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
En individs förmåga att formulera, använda och tolka matematik i en mängd
olika sammanhang. Detta inkluderar matematiskt resonemang och att använda matematiska begrepp, procedurer, fakta och verktyg för att beskriva,
förklara och förutsäga fenomen. ”Mathematical literacy” hjälper också individer
att känna igen den roll matematiken spelar i världen och att göra välgrundade
bedömningar och fatta beslut vilka är nödvändiga för konstruktiva, engagerade
och reflekterande medborgare.
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 till literacy-begreppet. Vi har valt
att använda begreppen läsförmåga, matematik och naturvetenskap, 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
i 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 2009.
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Tabell 2.1

Sammanfattning av de områden som utvärderas inom PISA 2009

Område

Läsförmåga

Naturvetenskap

Matematik

”Innehålls”
dimension

Slag av text:
• Löpande texter som berättelser,
redogörelser, argument
• Icke-löpande texter som diagram,
formulär, tabeller
• Blandade texter som innehåller
både löpande och icke-löpande
texter
•	Multipla texter som innehåller av
varandra oberoende texter (med
lika eller olika format) sammanställda med speciella syften

Områden inom
naturvetenskap såsom:
• Fysikaliska system
• Levande system
• Jorden och rymden
• Tekniska system

Kluster med relevanta matematiska
områden och begrepp;
• Kvantitet
• Rum och form
• Förändring och samband
• Osäkerhet

”Kompetens”
dimension

Läsuppgift eller process:
• Söka och inhämta information
• Sammanföra och tolka texter
• Reflektera och utvärdera texter

Naturvetenskaplig
uppgift eller process:
• Identifiera naturvetenskapliga
frågeställningar
• Förklara företeelser
naturvetenskapligt
• Använda naturvetenskapliga
fakta och argument

”Kompetenskluster” definierar färdigheter som fordras för matematik:
• Reproduktion; (enkla matematiska operationer)
• Samband; (samla idéer för att
lösa enkla problem); och
• Reflektion; (bredare matematiskt
tänkande)

”Sammanhangs”
dimension

Den användning som texten
är skapad för:
• Personligt bruk
• För utbildning
• I samband med arbete
• Offentligt bruk

Det naturvetenskapliga tillämpningsområdet, för användning i
privata, samhälleliga eller globala
sammanhang såsom:
• Hälsa
• Naturresurser
•	Miljö
• Risker
• Naturvetenskapens och
teknikens frontlinjer

Det matematiska tillämpnings
området för användning i:
• Privatliv
• Utbildning och arbete
• Offentligt bruk
• Vetenskap

2.2

Kunskap om
naturvetenskap såsom:
• Naturvetenskaplig metod
• Naturvetenskapliga förklaringar

PISA i relation till den svenska läroplanen

Det övergripande målet med PISA är att studera i vilken omfattning 15-åringar
har de grunder som behövs för att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare 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, 2006) 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 skall förmedla de mer
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall 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).
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.
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PISA:s utvärderingsmål överensstämmer således på flera punkter med skrivningar i den svenska läroplanen (se också Skolverket, 2006a, 2006b).
2.3

Deltagande länder

Totalt deltog 65 länder i PISA 2009, däribland alla 33 OECD-länder. Nedan
följer en förteckning över de länder/regioner som deltog i PISA 2009.
OECD-länder:
Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland,1 Finland, Frankrike, Grekland,
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Sydkorea, Luxemburg, Mexiko,
Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern,
USA och Österrike.
Icke OECD-länder/regioner:
Albanien, Argentina, Azerbajdzjan, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Dubai,
Hongkong-Kina, Indonesien, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Macao-Kina, Montenegro, Panama, Peru, Qatar,
Rumänien, Ryssland, Serbien, Shanghai-Kina, Singapore, Taiwan, Thailand,
Trinidad och Tobago, Tunisien och Uruguay.
2.4

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 representerar också Sverige i PGB. Själva genomförandet av studien PISA 2009 gjordes
på Skolverkets uppdrag av Mittuniversitetet i samarbete med Stockholms universitet och Umeå universitet. Mittuniversitetet hade det övergripande ansvaret
för projektets ledning och organisering samt ansvaret för naturvetenskap, Stockholms universitet ansvarade för matematik och ansvaret för läsning och elektroniska provet delades mellan Mittuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå
universitet. Till projektet finns också en rådgivande nationell referensgrupp
knuten.
2.5

Deltagande skolor och elever

Omkring 470 000 elever deltog. Dessa representerade omkring 26 miljoner
15-åringar i de 65 ländernas skolor. I Sverige deltog 4 567 elever i 189 skolor.
Eleverna var födda 1993 vilket innebar att de var mellan 15 år och 3 månader
1

Estland är formellt inte medlem ännu men behandlas i rapporten som OECD land.
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till och med 16 år och 2 månader vid tiden för undersökningens genomförande.
Majoriteten av eleverna gick i grundskolans årskurs 9. Ett fåtal gick i årskurs 8
eller i gymnasiet.
2.6

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 52
frågor om elevens hembakgrund, undervisning och resurser, hemläxor, skol- och
klassrumsatmosfär, skolengagemang och läsvanor. Sverige valde att delta i en
valfri del med frågor om elevernas datorvana.
Provfrågorna är ordnade i kluster, och varje kluster har en halvtimmes provtid. Varje häfte är uppbyggt av fyra kluster och totalt finns sju kluster i läsning,
tre i matematik och tre i naturvetenskap. Med denna design skapas 13 olika
provhäften där varje kluster förekommer i fyra häften i fyra olika positioner.
För en närmare beskrivning av testdesign 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 27 frågor om skolans
lokalisering, storlek, resurser, skolklimat, ledning, etc.
Sverige var ett av 20 länder där eleverna även fick svara på frågor via dator för
att undersöka förmågan att läsa elektroniska texter, Electronic Reading Assessment (ERA). Resultatet från ERA kommer att presenteras i en separat rapport.
2.7

Undersökningens genomförande

Första året
Undersökningens första år, 2007, ägnades åt att lägga fast en gemensam
begreppslig bas för skapandet av mätinstrument inom områdena läsning, mate
matik 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, 2008, 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. Data från förundersökningarna i de olika länderna
sändes till ACER 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 2009, undersökningens tredje år, ägde huvudundersökningen rum. En
viktig del var urvalet av skolor och elever som skedde i enlighet med de strikta
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internationella regler som PISA har fastställt. Syftet var att ge en representativ
bild av respektive lands 15-åringar. 189 skolor valdes ut. På varje skola valdes
sedan slumpmässigt 30 av eleverna ut till det skriftliga provet och 14 av dessa
elever valdes även ut för det elektroniska provet. Provledare utbildades för att
samla in data på skolorna. Nytt för denna gång var att provledarna tillhörde
skolans egen personal. Därefter utbildades ett antal skolkvalitetsobservatörer
av det internationella konsortiet. I varje land besökte de ett antal skolor för att
kontrollera att hela datainsamlingen genomfördes enligt PISA:s regelverk, och
om så inte var fallet rapportera detta till det internationella konsortiet.
Mätinstrumenten modifierades utifrån resultatet av förundersökningen och
varje lands nationella centrum organiserade översättning och tryck av de slutliga
versionerna av mätinstrumenten. Det elektroniska lästestet distribuerades via
CD eller USB. Det tryckta materialet packades i kartonger tillsammans med
CD och/eller USB minnen och sändes ut till skolorna två veckor innan valt
provdatum. Under sex veckor (9 mars till 17 april 2009) genomfördes proven
på de 189 skolorna. Det skriftliga provet hölls på förmiddagen och det elektroniska på eftermiddagen. Om frånvaron vid provtillfället var för stor fick ett
uppföljningstillfälle hållas. 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.
2.8

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 representativt för hela populationen 15-åringar 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 skolor och elever inom varje land har genomförts enligt strikta
regler. Därför kan man utgå ifrån att varje deltagande land genomfört undersökningen på ett representativt urval av elever, och med viss säkerhet uttala sig om
samtliga 15-åringar i landet.
Översättningsproceduren har genomförts med stor 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 översättning. Slutligen har en internationell expert granskat och slutjusterat översättningarna. När data från förundersökningen bearbetades gick det också att få
statistiska indikatorer på tänkbara översättningsproblem.

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

25

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.
Med hjälp av noggrant utarbetade, översatta och utprövade enkäter har PISA
även stora möjligheter att peka på viktiga förklaringsvariabler. Samtidigt finns
skillnader i elevers sociala och kulturella omgivning dels i Sverige, men framförallt vid internationella jämförelser. Detta påverkar svaren och gör det ibland
svårt att göra jämförelser. Det kan också finnas samband mellan olika faktorer
utan att det går att fasställa orsakssambandet. En annan begränsning är att
PISA-undersökningen inte innehåller någon lärarenkät och att undervisningen
endast kan belysas utifrån vad eleverna och rektorerna rapporterar. En rättvisande bild av olika undervisningsmetoders effekt på elevernas resultat låter sig inte
med lätthet fångas in av att de lärare som just nu undervisar eleverna i svenska,
matematik eller naturvetenskapliga ämnen besvarar en enkät. En anledning är
att 15-åringarnas prestationer har influerats av många lärares ackumulerade insatser under många år i skolan.
PISA-resultaten bygger på en urvalsundersökning och det medför att det
finns en statistisk osäkerhet i resultaten. Även om ett lands medelvärde är högre
än ett annat lands, är det inte säkert att landets 15-åringar har en bättre läsförmåga. Det finns en statistisk osäkerhet. Om resultaten skiljer efter att hänsyn
tagits till den statistiska osäkerheten sägs det finnas signifikant skillnader i resultaten. I PISA används ett 95 % konfidensintervall eller annorlunda uttryckt
en 5 % signifikansnivå. Det betyder att när signifikanta skillnader gäller är det
95 % sannolikhet att skillnaden inte är slumpmässig. När rapporten beskriver
att ett land har ett bättre resultat än ett annat land eller att resultattrenden i Sverige pekar nedåt gäller att det är signifikant om inte annat sägs.
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 visar ändå att man kommit
långt med den typen av mätinstrument som använts i PISA. Sammanfattningsvis kan konstateras att PISA-undersökningens kvalitetskrav ger goda möjligheter
att ge en så rättvisande bild som möjligt av 15-åringarnas prestationer inom
varje land samt goda möjligheter att göra trovärdiga internationella jämförelser.
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3.
Läsförståelsen i pisa

3.

Läsförståelsen i PISA

Det är nu fjärde gången som PISA genomförs och i PISA 2009 har sättet att
mäta läsförmåga ändrats och anpassats till de förändringar i människors sätt att
läsa som inträffat mellan 2000 och 2009. Förbättringarna i PISA 2009 har skett
genom ett antal åtgärder:
• Ramverket från PISA 2000 har reviderats och anpassats. PISA 2000 undersökte hur bra elever söker information; PISA 2009 undersöker även hur bra de
inhämtar den. PISA 2000 tittade på hur bra elever tolkar vad de läser; PISA
2009 ser även på hur bra de sammanför informationen. Slutligen, så undersöker PISA 2009, i likhet med PISA 2000, hur elever reflekterar över och utvärderar det de läser.
• Mätning av förmåga att läsa digitala texter har införts. I PISA 2009 deltog
20 länder i en delstudie som undersökte hur bra elever läser digitala texter.
Eleverna fick ett antal uppgifter av olika slag som simulerade hur väl de skulle
använda digitala texter för att skaffa sig information.
• Mer detaljerade mätningar av en vidare uppsättning förmågor hos eleverna.
I tidigare PISA undersökningar, hade ett antal länder medelpoäng mycket
under medelvärdet för OECD och en hög andel elever med poäng under de
beskrivna läsnivåerna. I PISA 2009 utvecklades en ny uppsättning uppgifter i
syfte att bättre mäta lågpresterande elevers prestationer. Några länder valde att
inkludera dessa nya uppgifter och fick provhäften som var anpassade efter att
mäta mer grundläggande läsförmågor. Antalet läsnivåer utökades även med
syfte att få mer information om högpresterande elever.
• Starkare betoning av framsteg. Eftersom PISA har funnits i ett decennium är
det nu möjligt att undersöka inte bara var länderna står med avseende på elevprestationer utan även hur inlärningsresultat eller skillnader mellan hög- och
lågpresterande elever förändrats över tid. Länderna kommer att kunna relatera
utbildningspolitiska förändringar till förbättringar i resultat och att lära sig
mer om hur förändringarna i utbildningsprestationer ligger till i jämförelse
med internationella riktmärken. I PISA 2009 är det första gången som en
detaljerad mätning av läsförståelse upprepas vilket innebär en möjlighet att
utvärdera eventuella förändringar som inträffat under de nio åren sedan den
första PISA-undersökningen. Ett antal uppgifter från PISA 2000 har varit de
samma i alla PISA-undersökningarna och möjliggör en granskning av förändring över tid.
• Introduktion av ny bakgrundsinformation om elever. Eftersom information
om elevers engagemang i läsaktiviteter, kunskap om och användning av olika
lärandestrategier gav värdefulla kunskaper år 2000, återkommer dessa områden med vissa förbättringar 2009:
1. Eleverna fick frågor om vilka tekniker de använder sig av för att lära sig
och vilka angreppssätt de använder för att sammanfatta texter, samt frågor
om deras medvetenhet om och förmåga att använda olika strategier när de
bearbetar texter.
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2. Utifrån den tidigare uppmärksammade relationen mellan elevers läsförmåga och deras engagemang i läsaktiviteter, blev eleverna tillfrågade om och i
så fall hur deras lärare tillhandahåller stimulans av läsaktiviteter.
3. Nya frågor handlade om elevernas användning av bibliotek för att låna
böcker, läsa eller använda Internet.
4. Enkäterna anpassades så att de bättre skulle återspegla de sätt på vilka en
femtonåring använder ny teknologi. Elever i 44 länder besvarade en frivillig PISA-enkät om detta.
En fullständig redogörelse för de begreppsmässiga utgångspunkterna för PISAundersökningen presenteras i rapporten PISA 2009 Assessment Framework Key
Competencies in Reading, Mathematics and Science (OECD, 2009). Här definieras vad läsförmåga är, vad som ska utvärderas och hur. Detta bildade basen för
sökandet efter lämpliga texter och skapandet av uppgifter i PISA 2009. Huvudinnehållet i den del av rapporten som behandlar läsförmåga presenteras nedan.
3.1

PISA:s utgångspunkter

Definition av ”reading literacy”
Tidigare användes begreppet ”literacy” för förmåga att läsa och skriva. I PISA
har literacy-begreppet fått en betydligt vidare innebörd och ses inte längre
enbart som en förmåga som förvärvas under de första skolåren. ”Literacy” betraktas i stället som en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier som utvecklas under hela livet och genom interaktion med andra människor. Den som
läser förstår texten genom att använda tidigare kunskaper, sociala och kulturella
ledtrådar samt olika processer och strategier som varierar med sammanhang och
med läsningens syfte. Begreppet ”reading literacy” innefattar ordavkodningsförmåga, ordförståelse, kunskaper om grammatik och om texters olika strukturella
drag samt kunskap om världen. Hit hör även metakognitiv förmåga d v s medvetandet om och förmåga att använda en uppsättning passande strategier vid
läsning. PISA ser ”reading literacy” som aktiv, avsiktlig och funktionell användning av läsning i en mängd olika situationer och med olika syften. I PISA 2000,
2003 och 2006 definierades ”reading literacy” på följande sätt:
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.

I den definition av ”reading literacy” som gäller i PISA 2009 finns ett tillägg om
läsengagemang:
Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå
sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.

Varje del av definitionen presenteras mer i detalj nedan.
... förstå, använda, reflektera över ...

Med förstå menas läsarens strävan att konstruera betydelse från text. Det kan
handla om något så grundläggande som att förstå vad enstaka ord betyder till
komplexa uppgifter som att komma fram till den underliggande betydelsen av
en lång argumenterande text. I ordet använda ligger att läsaren närmar sig texten i ett specifikt syfte. Det kan vara läsning som syftar till att applicera en texts
information och idéer på en aktuell uppgift, uppnå ett mål eller att förstärka,
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alternativt förändra en övertygelse. Med reflektera menas att läsaren relaterar texten till sina tankar och erfarenheter. Reflekterandet kan handla om att bedöma
om en text innehåller den information som behövs för en viss uppgift, är pålitlig/opålitlig, opartisk/partisk eller av hög/låg kvalitet.
... engagera sig i ...

Med att ta aktiv ställning till eller engagera sig i en text impliceras att läsaren är
motiverad att läsa texten. Människor skiljer sig åt med avseende på hur engagerade de är i texter och hur stor betydelse läsning har i deras liv. Det har visat sig
att läsengagemang har ett starkt samband med resultat på läsförståelsetest. Läsengagemang inkluderar läsintresse, läsglädje, en upplevelse av kontroll över vad
man läser, deltagande i läsningens sociala dimension och ofta förekommande
frivillig läsning.
... texter ...

Med texter avses texter med olika format som löpande och icke-löpande texter,
olika texttyper, som berättelser/skildringar, utredningar/redogörelser och interaktiva texter. Texter kan finnas i olika media: handskrivna, tryckta och digitala.
PISA:s definition av läsning omfattar både tryckta och digitala texter eftersom
den grundläggande kompetensen, oavsett medium, är att förstå betydelsen av
språk i dess grafiska form.
... för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att
delta i samhället ...

Syftet med denna del av definitionen är att inkludera alla de situationer i vilka
”literacy” har betydelse. Människor ha många behov och strävar efter att uppnå
sina egna mål, från grundläggande överlevnad till personlig tillfredsställelse, yrkeskarriär och deltagande i samhället. I allt högre grad krävs förmåga att läsa för
att möta dessa mål. Att utveckla sina kunskaper och sin potential gäller inte enbart
för barn och ungdomar. Även många vuxna engagerar sig i olika slags lärande
under hela livet. Utbildning kräver användning av text och människor som vill
lära sig något nytt behöver kunna förstå, använda och engagera sig i tryckta och
digitala texter. Att delta i samhället kräver att människor använder text som ett
redskap för att engagera sig i sina sociala miljöer, för att lära sig om och aktivt
bidra till livet i sina samhällen. För många är läsning även en nödvändig del i
yrkeslivet. Även den sociala aspekten av ”reading literacy” uppmärksammas.
PISA 2009:s ramverk för utvärdering av läsförståelse
PISA:s utvärdering av läsförmåga bygger på tre huvuddimensioner: slag av text,
läsprocesser och sammanhang. Kategoriseringen av texter och processer är inte
absolut eftersom dessa läsdimensioner inte existerar oberoende av varandra. Figur 3.1 presenterar huvuddragen i PISA 2009:s ramverk.
Alla de ingående delarna i ovanstående figur har använts vid arbetet med att
konstruera PISA:s läsprov. Vissa av dem har även använts vid bildandet av skalor och delskalor och alltså presenterats vid resultatrapportering, medan andra
delar endast har inkluderats för att säkerställa att begreppet ”reading literacy” är
ordentligt täckt.
Med texter menas den uppsättning material som läses. Den är uppdelad i ett
antal underkategorier: medium, miljö, textformat och texttyp. Medium används
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Figur 3.1

Huvuddrag i PISA 2009:s ramverk för läsning

TEXTER: Vilket slag av texter
måste elever läsa?

PROCESSER: Vilka läsuppgifter
måste eleven utföra?

MEDIUM: i vilken form finns texter?

• På papper
• Digitalt

MILJÖ: kan läsaren förändra
digitala texter?

•	Med en författare
(läsaren tar endast emot budskapet)
•	Meddelandebaserat
(läsaren kan förändra)

TEXTFORMAT: hur är texten
presenterad?

• Löpande texter (i meningar)
• Icke-löpande texter
(i tabeller och förteckningar)
• Blandade texter
(kombinationer av olika textformat)
•	Multipla texter
(sammanförda från mer än en källa)

TEXTTYP: vilken är textens
retoriska struktur?

• Beskrivningar
(besvarar vanligen ”vad”-frågor)
• Berättelser/skildringar (vanligen ”när”)
• Utredningar/redogörelser (vanligen ”hur”)
• Argument (vanligen ”varför”)
• Anvisningar (ger instruktioner)
• Transaktioner (utväxling av information)

SÖKA OCH INHÄMTA INFORMATION, i texten
SAMMANFÖRA OCH TOLKA det lästa
REFLEKTERA OCH UTVÄRDERA, stå vid
sidan av en text och relatera den till sin
egen erfarenhet

SAMMANHANG: Vilka är textens avsedda
användningsområde enligt författaren?

PERSONLIGA: för att tillfredsställa
sina egna intressen
OFFENTLIGA: i relation till samhället
UTBILDNING: i undervisning
ARBETE: i relation till arbetslivet

för att rapportera resultat på separata delskalor, en för läsning på papper och en
för digital läsning eftersom dessa två slag av läsning kräver delvis olika förmågor
och kunskaper av den som läser. Denna rapport fokuserar på läsning på papper
medan en senare rapport kommer att behandla digital läsning. Textformat används för att skapa en delskala för löpande (i meningar och stycken) och en för
icke-löpande (i förteckningar, tabeller och diagram) texter. Övriga två text-klassifikationer finns endast med för att täcka upp hela området ”reading literacy”.
Miljökategorin avser endast digitala texter som delas in i två slag: texter som är
skrivna av en författare och läses som en fullständig och avslutad produkt samt
meddelandebaserade som består av bland annat e-post och bloggar där läsaren
deltar i textskapandet. Texttyp identifierar olika slag av text till exempel berättelser och redogörelser.
Den andra huvudkategorin, processer, definierar hur en läsare tar sig an en
text: söker och inhämtar information i texten, sammanför och tolkar det lästa
samt reflekterar och utvärderar texten i relation till sin egen erfarenhet. Var och
en av dessa processkategorier används som grund för rapportering av resultat.
Den tredje huvudkategorin beskriver de sammanhang för vilka texter är producerade. I jämförelse med kategorierna texter och processer har sammanhang
mindre betydelse och används inte för att bilda olika delskalor. De tre huvudkategorierna texter, processer och situationer presenteras mer detaljerat nedan.
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Texters huvuddrag
PISA 2009 delar in texter med avseende på det medium genom vilket de överförs, den miljö som avgör om läsaren har eller inte har möjlighet att utöva inflytande på textens innehåll (gäller endast digitala texter), textformat och texttyp.
Medium
Texter på papper finns vanligen på enstaka blad i broschyrer, tidningar eller
böcker. Läsaren läser vanligen (men inte alltid) texten i en viss ordningsföljd.
Dessutom finns hela texten omedelbart synlig för läsaren.
Digitala texter i PISA utgörs i stort sett av hypertexter: en text eller texter
med olika typer av navigationsverktyg. Sådana digitala texter har en karaktär
som är dynamisk och ej förutbestämd . Typiskt är att endast en del av den tillgängliga texten kan ses vid ett och samma tillfälle. Ofta är den tillgängliga textens omfattning okänd och en uppgift kan kräva referens till flera texter. Läsare
använder navigationsverktyg som rullningslister, knappar, menyer och flikar. De
använder även textsökningsfunktioner och hjälpmedel för övergripande innehållsrepresentation som webbplatskartor. Ett huvudnavigationsverktyg som hjälper läsaren hitta sina vägar till ett antal texter är hypertextlänken (ett exempel
på en hypertextlänk är www.pisa.oecd.org). Skillnader mellan texter på papper
och digitala texter, som mängden synlig text och förekomsten av olika typer av
navigationsredskap, förutsätter en utökad uppsättning av läsförmågor och kunskaper. Digitala texter gör icke-sekventiell läsning möjlig och kräver till och med
sådan läsning, där varje läsare konstruerar en anpassad text från den information
han eller hon möter på de länkar som följs. Skickliga läsare av digitala texter
måste vara bekanta med navigationsverktyg som inte finns vid läsning av text på
papper. Dessutom inbegriper digitala läsaktiviteter ofta användningen av många
texter ibland utvalda från ett praktiskt taget oändligt förråd. Att samla information på Internet kräver förmåga att skumma igenom stora mängder material
och ögonblickligen värdera dess trovärdighet. Kritiskt tänkande har därför blivit
viktigare än någonsin i ”reading literacy”.
Textmiljö
Med textmiljö anges huruvida läsaren kan utöva inflytande eller ej på innehållet i en text. Texter med ett bestämt innehåll klassificeras som författade. Texter
med vilka läsaren kan interagera är meddelandebaserade. I en textmiljö med en
författare är läsaren primärt receptiv; innehållet kan inte modifieras. Det är miljöer som är kontrollerade eller publicerade av ett affärsföretag, en organisation,
institution eller individ. Läsaren använder dessa platser i huvudsak för att skaffa
sig information. I en meddelandebaserad miljö har läsaren möjlighet att lägga
till eller förändra innehållet. Läsaren använder dessa platser inte enbart för att
få information utan också som ett sätt att kommunicera. Medan texter med en
författare i högre grad liknar traditionella tryckta texter finns meddelandebaserade texter i ökad omfattning i digitala medier, oftast i sociala medier, men även
i offentliga, utbildnings- och yrkeslivsgrundade sammanhang.
Textformat
Löpande texter består oftast av meningar som finns i stycken, kapitel och böcker.
Icke-löpande texter finns ofta i matrisformat som bygger på kombinationer av
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förteckningar. Löpande och icke-löpande texter förekommer både i tryckta texter och i digitala medier. Exempel på löpande texter på papper är dagstidningar,
rapporter, romaner, berättelser och brev. Löpande texter i digital form inbegriper bloggar och rapporter.
Icke-löpande texter är annorlunda organiserade än löpande texter och kräver
därför ett annat slags läsning. Exempel på icke-löpande texter är förteckningar,
tabeller, diagram, scheman, kataloger och blanketter. Dessa texter kan finnas
både på papper och digitalt.
Blandade texter består av delar i både löpande och icke-löpande form. Blandade texter på papper är ett vanligt format i veckotidningar, uppslagsböcker och
rapporter. I digitala medier utgör webbsidor ofta blandade texter med kombinationer av förteckningar, prosastycken och grafiska framställningar.
Multipla texter definieras som samlingar av texter som har skapats oberoende
av varandra och satts samman för ett speciellt tillfälle. Relationen mellan texterna behöver inte vara tydlig, de kan komplettera eller motsäga varandra. Multipla
texter kan samtliga vara i samma format (t.ex. löpande) eller kan inkludera både
löpande och icke-löpande texter.
Texttyp
Beskrivningar besvarar oftast ”vad” frågor och handlar om egenskaper hos föremål i rummet. Till denna kategori hör till exempel beskrivningar av en speciell
plats i en dagbok och en katalog, en geografisk karta eller en beskrivning av en
funktion eller process i en teknisk manual.
Berättelser/skildringar handlar om egenskaper hos föremål i tid och besvarar
oftast ”när”-frågor. Exempel på berättelser/skildringar inkluderar romaner, korta
berättelser, skådespel, biografier, serier och rapporter om händelser i en dagstidning.
Utredningar/redogörelser presenterar information som ofta besvarar ”hur”frågor. Utredande uppsatser ger en enkel förklaring till begrepp, mentala tolkningar eller uppfattningar från en subjektiv synvinkel. Definitioner förklarar
hur termer eller namn är relaterade till mentala begrepp. En skoluppsats, ett
diagram som visar en modell av minnet och en figur som visar trender i befolkningen är alla exempel på redogörelser.
Argument presenterar relationen mellan begrepp eller påståenden och besvarar
ofta ”varför”-frågor. Övertalande och påstridiga texter refererar till åsikter och
synpunkter. Kommentarer relaterar uppfattningar om händelser, föremål och
idéer till ett privat system av tankar, värderingar och övertygelser. Vetenskapliga
argument relaterar uppfattningar om händelser, föremål och idéer till tanke- och
kunskapssystem så att de resulterande förslagen kan bekräftas som gällande eller
icke-gällande.
Instruktioner ger anvisningar om vad som skall göras. Exempel på instruktioner är ett recept, en uppsättning diagram som visar en procedur för förstahjälpen och manualer för att användning av mjukvara till datorer.
En transaktion utväxlar information i ett samspel med läsaren. Brev och inbjudningar utforskar och behåller relationer. Undersökningar, enkäter och intervjuer samlar in information. Exempel på transaktionstexter är ett personligt brev
för att förmedla familjenyheter, en e-postutväxling för att planera semestern och
ett textmeddelande för att anordna ett möte.
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Processer
Processandet av texter är den andra huvuddimensionen i PISA 2009 års ramverk. Detta kan betraktas som mentala strategier, sätt att närma sig eller avsikter
som läsare använder för att ta sig in i, runt eller mellan texter. PISA 2009 skiljer
mellan fyra kategorier – söka och inhämta information, sammanföra och göra
en tolkning, reflektera och utvärdera samt en fjärde kategori som kallas komplex, som beskriver de uppgifter som kombinerar och beror av de tre övriga
processerna. Elevers prestationer på de första tre processkategorierna mäts med
hjälp av delskalor.
Uppgifter som klassificeras som söka och inhämta information involverar förmågor som hör ihop med att hitta, välja ut och samla information. Ibland är
det relativt lätt att hitta den information som behövs eftersom den är direkt och
klart uttryckt i texten. Men söka informationsuppgifter är inte nödvändigtvis
lätta. Ibland krävs t.ex. information från mer än ett ställe. Dessutom kanske det
krävs att läsare använder rubriker eller överskrifter för att hitta till det passande
textstycket innan den relevanta informationen kan lokaliseras. I digitala medier
kan att söka och inhämta informationsuppgifter inbegripa sökande över flera
sidor av en webbplats eller användning av menyer, eller förteckningar för att lokalisera relevant information. Sammanföra och göra en tolkning inbegriper processande av det lästa för att nå inre förståelse av en text. Tolkningsuppgifter kräver att läsaren förstår relationen mellan olika delar av en text. Dessa relationer
inbegriper problemlösning, orsak-verkan, kategori-exempel, jämföra-kontrastera
samt förståelse av relationer mellan helhet och delar. För att genomföra sådana
uppgifter måste läsaren fastställa de korrekta sambanden. Dessa kan vara tydligt
utsagda, som när det står ”y är orsakat av x” i texten eller kan kräva en slutledning av läsaren. De delar som skall relateras kan finnas i olika stycken eller till
och med i olika texter.
Med att sammanföra och göra en tolkning menas att förstå något som inte är
uttalat. Det kan inbegripa igenkänning av en relation som inte är explicit eller
att man drar en slutsats om betydelser av en fras eller en mening. När läsaren
tolkar identifieras de underliggande antagandena eller implikationerna av delar
av eller hela texten.
Reflektera och utvärdera innebär att dra nytta av kunskaper, idéer eller värden
utanför texten. Vid reflektioner om en text relaterar läsare sina egna erfarenheter
eller kunskaper till texten. Vid värdering av en text gör läsare en bedömning av
den, antingen utifrån personliga erfarenheter eller omvärldskunskap som kan
vara formell eller innehållsbaserad. Reflektera och värdera en texts innehåll kräver att läsaren kopplar information i en text till kunskap från utanförliggande
källor. Att reflektera om och värdera en texts form kräver att läsare ställer sig
vid sidan av texten för att betrakta den objektivt och utvärdera dess kvalitet och
lämplighet. Kunskap om textstruktur, vilka stilar som är typiska för olika slags
texter spelar en viktig roll i dessa uppgifter.
Samma slags reflektioner och värderingar som behövs när det gäller utvärdering av text på papper krävs även vid utvärdering i digitala medier. Utvärdering
av text i digitala medier är extra viktigt eftersom många digitala texters ursprung
är okänt och det är mycket lättare att distribuera dem brett och anonymt. All
information måste värderas i termer av korrekthet och pålitlighet men det är
speciellt viktigt med online-material.
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Det är inte möjligt att sammanföra och tolka information utan att först ha
lokaliserat den och det är inte möjligt att reflektera över eller utvärdera information utan att ha sökt och inhämtat informationen och när man hittar information tolkar man den i regel. I PISA är uppgifterna emellertid designade för att
betona den ena eller andra processen samtidigt som det är klart att alla kognitiva
processer troligen har viss betydelse i varje uppgift.
Sammanhang
Sammanhangen definierar texter och deras tillhörande uppgifter och hänvisar
till de situationer och den användning för vilka författaren konstruerat texten.
Genom att använda ett urval texter från en uppsättning sammanhang är syftet
att maximera olika innehåll i PISA undersökningen. Texterna i PISA är indelade
i fyra slags situationer – för personligt bruk, för offentligt bruk, för utbildning
och i samband med arbete – enligt deras förmodade mottagare och syfte, snarare än den plats där läsaktiviteten kan genomföras. Till exempel litterära texter,
som ofta används i klassrum, är vanligtvis inte skrivna för utbildningsändamål,
utan snarare för läsares personliga nöje och uppskattning. De klassificeras därför
som för personligt bruk. Omvänt, läroböcker läses både i skolor och hem och
processen och syftet skiljer sig förmodligen lite från en miljö till en annan. Sådana texter klassificeras som avsedda för utbildning i PISA.
Kategorin för personligt bruk relaterar till texter som avser att tillfredsställa en
individs personliga intressen både praktiskt och intellektuellt. Denna kategori
inkluderar även texter som avser att behålla eller utveckla personliga kopplingar
till andra människor. Den inkluderar personliga brev, skönlitteratur, biografier
och informationstexter som läses för att tillfredsställa nyfikenhet och är en del av
fritidsaktiviteter. I digitala medier inkluderar den personliga e-postmeddelanden
och dagboksliknande bloggar.
Kategorin för offentligt bruk beskriver texter som relaterar till aktiviteter och
ärenden i samhället i stort. Denna kategori inkluderar officiella dokument liksom information om offentliga händelser. Hit hör även nyhetswebbplatser och
offentliga notiser som man möter både på papper och digitalt.
Innehållet i texter för utbildning är vanligtvis designade speciellt i undervisningssyfte. Tryckta läroböcker och datorprogram är typiska exempel på material
som skapats för detta slags läsning. Utbildningsläsning inbegriper normalt förvärvande av information som del av en större inlärningsuppgift. Materialet är
ofta inte valt av läsaren utan i stället tilldelat av en lärare. Uppgifterna är sådana
som vanligtvis identifieras som ”läsa för att lära”.
Texter i samband med arbete är sådana som kopplas ihop med arbetsplatsen,
ofta texter som stöder utförandet av en omedelbar uppgift. Sådana texter kan
vara avsedda att hjälpa läsare söka efter ett arbete, antingen i en tryckt dagstidnings annonsavdelning eller online, eller för att följa arbetsplatsanvisningar.
Uppgifter som riktar sig till detta slag av text betecknas ofta ”läsa för att göra”
snarare än ”läsa för att lära”.
3.2

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
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svenska. Citaten nedan hänför sig till kursplanen i svenska från år 2000, reviderad 2008 (Skolverket, 2008). Detta var den kursplan som var aktuell våren
2009 då datainsamling för PISA 2009 genomfördes.
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, 2008, s. 96).
• Under Mål att sträva mot står Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva
efter att eleven ... utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter
av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och
karaktär ... utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap
(s. 97–98).
• Under Ämnets karaktär och uppbyggnad står Ämnet utvecklar elevens förmåga
att förstå, uppleva och tolka texter (s. 99). Under rubriken Mål som eleverna
skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret står Eleven skall ... kunna läsa
med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser
samt reflektera över texter (s. 101).
• Under Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret finns
följande text Eleven skall ... kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från
Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om
allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det ... kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några
skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och
tänka (s. 101–102).
• Under Kriterier för betyget Väl godkänd finns Eleven gör enkla analyser av
innehåll och form hos olika slags texter och använder och behärskar bland annat
ord för olika genrer och berättartekniker samt vanliga grammatiska termer.
(s. 103).
Det står klart att det finns ett mycket tydligt gemensamt drag i PISA:s ramverk
och i kursplanen i svenska. Båda betonar de uppgifter en elev förväntas utföra
i samband med sin läsning. I den svenska kursplanen betonas att kunna förstå,
tolka, uppleva, hämta information, tillägna sig kunskap, kritiskt granska, reflektera och analysera. Av dessa tar PISA särskilt upp tolka, hämta information, kritiskt granska och reflektera. I PISA:s terminologi blir detta att söka och inhämta
information, sammanföra och tolka samt reflektera och utvärdera.
Inom PISA används många olika slags 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 typer av texter. På några ställen specificeras vilka slag av texter som
avses, skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen (s. 98), budskap i böcker och saklitteratur
skrivna för barn och ungdom (s. 101), till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna
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ämnen (s. 101) och några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för
människors sätt att leva och tänka (s. 102). Under kursplanens rubrik ”Bedömningens inriktning” talas om att bedömningen gäller elevens förmåga att vidga
sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter (s.102). 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, 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. (s. 97) vilket liknar vad PISA kallar läsning för offentligt bruk. Som kursplanens mål anges bl.a. att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och
uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess
syfte och karaktär (s. 98). 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. (s. 100). 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 (s. 103).
Sammanfattningsvis konstateras att de tre dimensioner som enligt PISA antas
vara involverade när en läsare ger respons på en text (läsprocessen, slaget av text
och det sammanhang i vilket 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.
Andra analyser som gjorts av likheter och skillnader mellan PISA och den
svenska kursplanen kommer fram till liknande slutsatser. I Skolverkets rapport
”Med fokus på läsförståelse: en analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner” (Skolverket, 2006)
konstateras följande: Man fokuserar samma typ av problematik; hur ska elever bäst
rustas inför ett liv som aktiva samhällsmedborgare? Och man är ense om svaret: genom att låta eleven möta olika slags texter och genom att låta eleven använda tolkning och reflektion som de främsta instrumenten i läsförståelseprocessen. (s. 45).
3.3

Konstruktion av läsuppgifter

Utvecklandet av läsuppgifterna i PISA 2009 samordnandes av ett internationellt
konsortium under ledning av en grupp experter från deltagande länder. Länderna bidrog med stimulusmaterial och uppgifter som granskades, utprövades och
reviderades fram till användningen i undersökningen 2009. Det slutliga urvalet
av uppgifter innehöll material från 21 av de deltagande länderna. Urvalet gjordes utifrån teknisk kvalitet, kulturell allmängiltighet, intressenivå för 15-åringar,
överensstämmelse med ovan beskrivna ramverk och utifrån kravet på uppgifter
med mycket varierande svårighetsgrad. Cirka 130 läsuppgifter användes i PISA
2009, men varje elev fick endast ett urval av samtliga uppgifter eftersom olika
uppsättningar av frågor gavs till olika elever. Detta upplägg gör det möjligt
att konstruera en lässkala där varje uppgift hör ihop med en speciell punkt på
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skalan som anger dess svårighetsgrad. Varje elevs prestation hör ihop med en
speciell punkt på samma skala som anger hans eller hennes prestationsförmåga.
En beskrivning av den teknik som använts för att konstruera denna skala finns i
PISA 2009 Technical Report (OECD, 2011).
Uppgiftens svårighetsgrad fastställs genom att ta hänsyn till andelen elever
som besvarat varje uppgift korrekt. Elevers läsförmåga enligt provet avgörs av
andelen provuppgifter som de har besvarat korrekt. Elever antas kunna besvara
frågor korrekt på eller under den svårighetsgrad som hör ihop med deras egen
placering på skalan även om det kan hända att de inte gör det. Däremot, så antas de inte kunna korrekt besvara frågor ovanför den svårighetsnivå som anger
deras eget läge på skalan (men det kan hända att de gör det). Figur 3.2 visar hur
detta antas fungera.

Lässkala

Uppgift VI
Relativt
svåra
uppgifter
Uppgift V

Elev A, med
relativt hög
förmåga
Det förväntas att elev A kommer
att klara av uppgift I till V och
förmodligen även uppgift VI.

Uppgift IV
Medelsvåra
uppgifter

Elev B, med
medelgod
förmåga
Uppgift III

Uppgift II
Relativt
lätta
uppgifter
Uppgift I

Det förväntas att Elev B
kommer att klara av uppgift I, II
och III men sannolikheten för att
klara uppgift IV är låg och det är
inte troligt att eleven klarar
uppgift V och VI.

Elev C, med
relativt låg
förmåga
Det antas att elev C inte
kommer att klara uppgift II till VI
och att sannolikheten för att
klara uppgift I är låg.

Figur 3.2
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Relationen mellan uppgifter och elever på en förmågeskala
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Ju högre en elevs förmåga är placerad ovanför en given uppgift ju mer troligt att
han eller hon klarar av frågan (och andra uppgifter med samma svårighetsgrad);
ju lägre en elevs förmåga är placerad under en given uppgift, ju lägre är sannolikheten för att eleven kommer att klara uppgiften och andra uppgifter med
samma svårighetsgrad.
Hur läsnivåer definieras i PISA 2009
PISA 2009 tillhandahåller en total lässkala som inbegriper alla uppgifterna i läsprovet, tre delskalor för de olika läsprocesserna (söka och inhämta information,
sammanföra och göra en tolkning samt reflektera och utvärdera) och två delskalor för olika textformat (löpande och icke-löpande texter). Som en hjälp vid
tolkning av elevernas poäng är skalan indelad i nivåer som är beskrivna utifrån
de uppgifter som är placerade inom varje nivå. Detta för att ge en uppfattning
om vilka slags förmågor och kunskaper som behövs för att klara av dessa uppgifter. I PISA 2009 finns sju nivåer av läsförmåga: nivå 1b är den lägsta nivån,
sedan kommer nivå 1a, nivå 2, nivå 3, nivå 4, nivå 5 och nivå 6.
Elever på en nivå som motsvarar nivå 1b kommer förmodligen att klara av
nivå 1b-uppgifter (och andra som liknar dem) men troligen inte uppgifter på
högre nivåer. Nivå 6 innehåller uppgifter som presenterar de största utmaningarna avseende läsförmågor och kunskaper. Elever med poäng på denna nivå
antas klara läsuppgifter på denna nivå och även alla andra läsuppgifter i PISA.
Utifrån en elevs prestationer på provets uppgifter får man fram elevens totalpoäng som placeras på motsvarande nivå. Den nivå där elevens poäng placerar sig
är den högsta nivån där han eller hon kan förväntas klara de flesta av ett slumpmässigt urval av uppgifter inom samma nivå. Till exempel kan en elev på nivå 3
förväntas klara åtminstone 50 procent av uppgifterna på denna svårighetsnivå.
Elever som befinner sig längst ned på en nivå kan förväntas klara något över 50
procent av uppgifterna som är utspridda på nivån, medan elever högst upp i nivån kan förväntas klara gott och väl över 70 procent av samma uppgifter. Tabell
3.1 presenterar de utmärkande dragen hos den läsförmåga som krävs på varje
nivå av lässkalan. Tabellerna därefter presenterar de olika nivåerna för var och
en av de fem delskalorna: söka och inhämta information, sammanföra och tolka
samt reflektera och utvärdera.
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Tabell 3.1

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna på lässkalan

Procentandel elevUndre er som kan utföra
poäng- uppgifter på denna
Nivå gräns nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

708

0,8 procent av eleverna i hela OECD
kan utföra uppgifter
på minst nivå 6 på
lässkalan

Uppgifter på denna nivå kräver normalt att läsaren drar flera slutsatser, gör flera jämförelser och
hittar flera motsatser som alla är både detaljerade och exakta. Läsaren måste uppvisa fullständig
och detaljerad förståelse av en eller flera texter, och i detta kan ingå att sammanföra information
från flera texter. Uppgifterna kan kräva att läsaren hanterar obekanta tankegångar samtidigt med
information som uppenbart är konkurrerande, och att han eller hon skapar abstrakta kategorier
för sina tolkningar. Att reflektera över och utvärdera uppgifter kan kräva av läsaren att han eller
hon formulerar hypoteser om eller kritiskt utvärderar en komplex text om ett obekant ämne och
samtidigt tar hänsyn till flera kriterier eller perspektiv samt tillämpar sofistikerad förståelse med
ursprung utanför texten. En framträdande förutsättning för uppgifter som gäller söka och inhämta
på denna nivå är en precisering av analysen och noggrann uppmärksamhet på detaljer som inte är
iögonenfallande i texten.

5

626

7,6 % procent av
eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 5 på lässkalan

Uppgifter på denna nivå vilka inbegriper inhämtning av information kräver att läsaren söker och
organiserar flera partier ”inbäddad” information och drar slutsatser om vilken information i texten
som är relevant. Reflektiva uppgifter kräver kritisk utvärdering eller hypotes och bygger på specialiserad kunskap. Både tolkande och reflektiva uppgifter kräver fullständig och detaljerad förståelse
av en text vars innehåll eller form är obekant. Uppgifter på denna nivå, inom alla aspekter av läsning, inbegriper normalt hantering av begrepp som står i motsats till vad man förväntar sig.

4

553

28,3 % procent
av eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 4 på lässkalan

Uppgifter på denna nivå som rör inhämtning av information kräver att läsaren hittar och organiserar flera inbäddade informationspartier. Vissa uppgifter på denna nivå kräver att man tolkar
innebörden i språkliga nyanser i ett textavsnitt genom att ta hänsyn till texten som helhet. Andra
tolkningsuppgifter kräver förståelse och tillämpning av kategorier i ett obekant sammanhang. Reflektiva uppgifter på denna nivå kräver att läsarna använder formell eller allmän kunskap för att
forma hypoteser om eller kritiskt utvärdera en text. Läsarna måste uppvisa en korrekt förståelse
av långa eller komplexa texter vars innehåll eller form kan vara obekant.

3

480

57,2 % procent
av eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 3 på lässkalan

Uppgifter på denna nivå kräver att läsaren hittar och i vissa fall känner igen relationen mellan
flera informationspartier som måste uppfylla flera villkor. Tolkningsuppgifter på denna nivå kräver att läsaren tar till sig flera delar av en text för att kunna identifiera en huvudtanke, förstå ett
förhållande eller härleda innebörden i ett ord eller en fras. Läsaren måste ta hänsyn till många
aspekter när han/hon jämför, kontrasterar eller kategoriserar. Ofta är den begärda informationen
inte särskilt framträdande eller så finns där mycket information som konkurrerar; eller så finns det
andra texthinder, till exempel tankegångar som står i motsats till det förväntade, eller är negativt
formulerade. Reflektiva uppgifter på denna nivå kan kräva kopplingar, jämförelser och förklaringar,
eller så kan de kräva att läsaren utvärderar en funktion hos texten. Vissa reflektiva uppgifter kräver att läsaren uppvisar god förståelse av texten i förhållande till välbekant vardagskunskap. Andra
uppgifter kräver inte detaljerad textförståelse men att läsaren kan utnyttja mer eller mindre allmän
kunskap.

2

407

81,2 % procent
av eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 2 på lässkalan

Vissa uppgifter på denna nivå kräver att läsaren hittar en eller flera sakuppgifter som kan vara
nödvändiga att härleda och som kan behöva uppfylla flera villkor. Andra kräver att läsaren inser
vad som är textens huvudtanke, förstår förhållanden eller härleder innebörd inom en avgränsad
del av texten när informationen inte är uppenbar och läsaren måste dra slutsatser på låg nivå.
Uppgifter på denna nivå kan inbegripa jämförelser eller kontraster på basis av en enda egenskap
hos texten. Vanliga reflektiva uppgifter på denna nivå kräver att läsarna gör en jämförelse eller
flera kopplingar mellan texten och kunskaper utanför denna genom att utnyttja personliga erfarenheter och attityder.

1a

335

94,3 % procent
av eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 1a på lässkalan

Uppgifter på denna nivå kräver att läsaren hittar ett eller flera oberoende partier med uttryckligen
formulerad information; för att inse vad som är grundidén eller författarens syfte med en text om
ett välbekant ämne, eller göra en enkel koppling mellan information i texten och vanlig vardagskunskap. Vanligen är den efterfrågade informationen i texten tydlig, och den konkurrerande informationen är ringa om den alls föreligger. Läsaren uppmanas uttryckligen att fundera över relevanta
faktorer i uppgiften och i texten.

1b

262

98,9 % procent
av eleverna i hela
OECD kan utföra
uppgifter på minst
nivå 1b på lässkalan

Uppgifter på denna nivå kräver att läsaren hittar ett enda, uttryckligen formulerat stycke information med framträdande placering i en kort, syntaktiskt enkel text med välbekant sammanhang och
texttyp, till exempel en berättelse eller en enkel lista. Vanligtvis ger texten stöd till läsaren, till
exempel upprepning av information, bilder eller välbekanta symboler. Det finns mycket lite konkurrerande information. I uppgifter som kräver tolkning kan läsaren behöva göra enkla kopplingar mellan närliggande informationspartier.
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Tabell 3.2

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna för delskalan söka och inhämta information

Procentandel elever som
kan utföra uppgifter på
Nivå denna nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

1,4 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 6 på lässkalan

Kombinera flera sinsemellan oberoende stycken med information från olika delar av blandad
text i korrekt och exakt ordningsföljd, och samtidigt göra detta i ett obekant sammanhang.

5

9,5 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 5 på lässkalan

Söka och eventuellt kombinera flera partier djupt inbäddad information, av vilka somliga kanske
ligger utanför textens huvuddel. Hantera synnerligen distraherande konkurrerande information.

4

30,4 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 4 på lässkalan

Söka flera partier inbäddad information, av vilka var och en kan behöva uppfylla flera villkor, i en
text med obekant sammanhang eller form. Eventuellt kombinera verbal och grafisk information.
Hantera omfattande och/eller framträdande konkurrerande information.

3

57,9 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 3 på lässkalan

Söka flera informationspartier, av vilka vart och ett kan behöva uppfylla flera villkor. Kombinera
informationspartier inom en text. Hantera konkurrerande information.

2

80,4 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 2 på lässkalan

Söka ett eller flera informationspartier, av vilka vart och ett kan behöva uppfylla flera villkor.
Hantera viss konkurrerande information.

1a

93,0 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1a på lässkalan

Söka ett eller flera oberoende partier med uttryckligen formulerad information, som uppfyller ett
villkor, genom att göra en bokstavlig eller synonym jämförelse. Målinformationen kanske inte är
framträdande i texten, men det finns föga eller ingen konkurrerande information.

1b

98,0 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1b på lässkalan

Söka ett enskilt parti uttryckligen formulerad information i framträdande position i en enkel text
genom att göra en bokstavlig eller synonym jämförelse; ingen konkurrerande information finns.
Kan göra enkla kopplingar mellan närliggande informationspartier.

Tabell 3.3

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna för delskalan sammanföra och tolka

Procentandel elever som
kan utföra uppgifter på
Nivå denna nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

1,1 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 6 på lässkalan

Göra flera härledningar, jämförelser och kontraster som är både detaljerade och exakta. Uppvisa fullständig och detaljerad förståelse av hela texten eller särskilda partier. Kan inbegripa
sammanförande av information från flera texter. Hantera obekanta, abstrakta tankegångar i
närvaro av framträdande konkurrerande information. Skapa abstrakta kategorier för tolkningar.

5

8,3 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 5 på lässkalan

Uppvisa fullständig och detaljerad förståelse av en text. Härleda innebörden i nyanserat språk.
Tillämpa kriterier på exempel som är spridda i en text genom att använda slutledning på hög
nivå. Skapa kategorier för att beskriva förhållanden mellan textpartier. Hantera tankegångar
som står i motsats till förväntningar.

4

28,4 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 4 på lässkalan

Använda textbaserade slutledningar för att förstå och tillämpa kategorier i ett obekant sammanhang, och för att tolka innebörden i ett textparti genom att ta hänsyn till texten som helhet.
Hantera oklarheter och tankegångar som är negativt formulerade.

3

56,6 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 3 på lässkalan

Sammanföra flera textpartier för att hitta huvudtanken, förstå ett förhållande eller tolka innebörden i ett ord eller en fras. Jämföra, kontrastera eller kategorisera och därvid ta hänsyn till
många villkor. Hantera konkurrerande information.

2

80,7 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 2 på lässkalan

Söka huvudtanken i en text, förstå förhållanden, formulera eller tillämpa enkla kategorier, eller
tolka innebörden i en avgränsad del av texten när informationen inte är framträdande och slutledningar på låg nivå krävs.

1a

94,3 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1a på lässkalan

Söka huvudtanken eller författarens syfte i en text om ett välbekant ämne när den begärda
informationen i texten är framträdande.

1b

98,9 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1b på lässkalan

Antingen känna igen en enkel tankegång som flera gånger understryks i texten (eventuellt med
ledtrådar i form av bilder) eller tolka en fras i en kort text om ett välbekant ämne.
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Tabell 3.4

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna för delskalan reflektera och utvärdera

Procentandel elever som
kan utföra uppgifter på
Nivå denna nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

1,2 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 6 på lässkalan

Forma hypoteser om eller kritiskt utvärdera en komplex text om ett obekant ämne, under
hänsyn till flera villkor eller perspektiv, och med tillämpning av sofistikerad förståelse med
ursprung utanför texten. Skapa kategorier för bedömning av textegenskaper vad gäller lämpligheten för en viss m målgrupp.

5

8,8 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 5 på lässkalan

Forma hypoteser om en text med användning av specialiserad kunskap och djup förståelse
för långa eller komplexa texter som innehåller tankegångar som står i motsats till förväntningar. Kritiskt analysera och utvärdera tänkbara eller faktiska inkonsekvenser antingen inom
texten eller mellan texten och tankegångar utanför texten.

4

29,5 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 4 på lässkalan

Använda formell eller allmänt känd kunskap för att forma hypoteser om eller kritiskt utvärdera
en text. Visa korrekt förståelse av långa eller komplexa texter.

3

57,7 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 3 på lässkalan

Göra kopplingar eller jämförelser, ge förklaringar, eller utvärdera ett grunddrag i en text . Uppvisa detaljerad förståelse av texten i förhållande till välbekant vardagskunskap, eller tillämpa
mindre välkänd kunskap.

2

80,7 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 2 på lässkalan

Göra en jämförelse eller kopplingar mellan texten och kunskap utanför densamma, eller förklara ett grunddrag i texten genom att använda personliga erfarenheter eller attityder.

1a

93,5 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1a på lässkalan

Göra en enkel koppling mellan information i texten och allmän vardagskunskap.

1b

98,4 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1b på lässkalan

Det finns inga frågor på denna nivå bland de existerande läsfrågorna.

Tabell 3.5

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna för delskalan löpande texter

Procentandel elever som
kan utföra uppgifter på
Nivå denna nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

1,0 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 6 på lässkalan

Ta sig igenom enstaka eller flera texter som kan vara långa, täta eller har att göra med ytterst
abstrakta och implicita innebörder. Relatera information i texter till ett flertal komplexa eller
kontraintuitiva tankegångar.

5

8,2 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 5 på lässkalan

Ta sig igenom texter vars diskursstruktur inte är uppenbar eller tydligt utmärkt, i syfte att urskilja relationen mellan särskilda delar av texten och dess implicita tema eller avsikt.

4

28,8 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 4 på lässkalan

Följa lingvistiska eller tematiska kopplingar genom flera textstycken, ofta under avsaknad av
tydliga diskursmarkeringar, i syfte att hitta, tolka eller utvärdera inbäddad information.

3

57,2 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 3 på lässkalan

Använda konventioner för textorganisation, om sådana finns, och följa implicita eller explicita
logiska kopplingar, till exempel orsak och verkan-förhållanden, genom meningar eller stycken i
syfte att hitta, tolka eller utvärdera information.

2

80,9 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 2 på lässkalan

Följa logiska och lingvistiska kopplingar inom ett stycke i syfte att hitta eller tolka information;
eller sätta samman information från flera texter eller textpartier i syfte att härleda författarens
avsikter.

1a

94,1 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1a på lässkalan

Använda redundans, styckerubriker eller vanliga utskriftskonventioner för att hitta textens huvudtanke, eller för att hitta information som är uttryckligen formulerad i ett kort textparti.

1b

98,7 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1b på lässkalan

Känna igen information i korta, syntaktiskt enkla texter som har ett välbekant sammanhang
och texttyp, samt inkludera tankegångar som förstärks av bilder eller av upprepade verbala
signaler.
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Tabell 3.6

Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna för delskalan icke-löpande texter

Procentandel elever som
kan utföra uppgifter på
Nivå denna nivå eller högre

Uppgifternas beskaffenhet

6

1,0 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 6 på lässkalan

Söka och kombinera information från olika delar av ett komplext dokument med obekant
innehåll, ibland med användning av sådant som ligger utanför den direkta texten, till exempel
fotnoter, etiketter och andra strukturmarkeringar. Uppvisa full förståelse för textstrukturen
och dess implikationer.

5

8,0 % procent av eleverna i hela
OECD kan utföra uppgifter på
minst nivå 5 på lässkalan

Söka mönster bland många informationspartier som presenteras på ett sätt som kan vara
långt och detaljerat, ibland genom att hänvisa till information som finns på oväntad plats i
texten eller utanför texten.

4

28,5 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 4 på lässkalan

Översiktligt läsa igenom en lång, detaljerad text i syfte att hitta relevant information, ofta med
föga eller ingen hjälp av strukturmarkeringar såsom etiketter eller särskild formatering, i syfte
att hitta flera informationspartier som ska jämföras eller sammanföras.

3

57,3 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 3 på lässkalan

Beakta en presentation i ljuset av ett andra, separat dokument eller presentation, eventuellt
i ett annat format, eller dra slutsatser genom att kombinera flera partier med grafisk, verbal
och numerisk information.

2

80,9 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 2 på lässkalan

Uppvisa förståelse av den underliggande strukturen hos en visuell presentation, till exempel
ett enkelt träddiagram eller en tabell, eller kombinera två informationspartier från en graf eller en tabell.

1a

93,7 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1a på lässkalan

Fokusera diskreta informationspartier, vanligen inom en enskild presentation såsom en enkel
karta, ett streckdiagram eller stapeldiagram som presenterar enbart en mindre mängd information på ett okomplicerat sätt, och där större delen av den verbala texten är begränsad till
ett litet antal ord eller fraser.

1b

98,5 % procent av eleverna i
hela OECD kan utföra uppgifter
på minst nivå 1b på lässkalan

Hitta information i en kort text med enkel liststruktur och välbekant format.

Uppgifter i läsning
Till grund för bedömningen av läsförståelse ligger drygt 130 uppgifter. Uppgifterna kan kategoriseras bland annat utifrån textformat, process och sammanhang. Tabell 3.7 visar hur stor andel av uppgifterna som tillhör dessa kategorier.
Tabell 3.7

Läsuppgifter fördelade på olika kategorier
% av samtliga uppgifter på papper

Textformat
Löpande

60

Icke-löpande

30

Blandade

5

Flera texter

5

Process
Söka och inhämta information

25

Sammanföra och tolka

50

Reflektera och utvärdera

25

Sammanhang
Personligt bruk

30

Offentligt bruk

30

Utbildning

25

Arbete

15

Läsuppgifterna kan även kategoriseras utifrån om de kräver expertbedömning av
svaren eller inte. I tabell 3.8 visas den procentuella fördelningen av frågorna på
dessa kategorier.
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Tabell 3.8

Andel (%) uppgifter på papper i PISA 2009 som kräver respektive inte
kräver expertbedömning
% uppgifter som
kräver expert
bedömning

% uppgifter som
inte kräver expertbedömning

% av PISA-provet

Söka och inhämta information

11

14

25

Sammanföra och tolka

14

36

50

Reflektera och utvärdera

18

7

25

Totalt

43

57

100

Process

För att kunna fastställa trender på ett säkert sätt inom PISA är det nödvändigt
att ett tillräckligt antal uppgifter återkommer i undersökning efter undersökning. De uppgifter som inte ska användas i kommande undersökningar offentliggörs efter undersökningen för att visa hur prestationerna mättes. Nedan följer
ett urval av de släppta uppgifterna från 2009 års undersökning för att åskådliggöra drag i ramverket och de beskrivna nivåerna.
Exempel på texter och uppgifter
Exempel på texter och uppgifter

MOBILTELEFONSÄKERHET
MOBILTELEFONSÄKERHET
Är mobiltelefoner farliga?
Ja

Faktaruta
Motstridiga
rapporter om
hälsoriskerna med
mobiltelefoner
började dyka upp i
slutet av 1990talet.

1.

De radiovågor som avges
av mobiltelefoner kan
värma upp kroppens
vävnader och ge skadliga
effekter.

Radiovågor är inte kraftiga
nog att orsaka värmeskador
på kroppen.

2.

Magnetfält som alstras av
mobiltelefoner kan förändra
funktionen hos kroppens
celler.

Magnetfälten är otroligt
svaga och kan därför
troligen inte påverka
cellerna i våra kroppar.

3.

Personer som ringer långa
mobiltelefonsamtal klagar
ibland över trötthet,
huvudvärk och
koncentrationssvårigheter.

Sådana effekter har aldrig
observerats vid
laboratorieexperiment och
kan därför bero på andra
faktorer i den moderna
livsstilen.

4.

Mobiltelefonanvändare
löper 2,5 gånger större risk
att få cancer i de delar av
hjärnan som ligger nära det
öra som är i kontakt med
telefonen.

Forskare medger att det är
oklart om denna ökning har
samband med bruket av
mobiltelefoner.

5.

Det Internationella Centret
för Cancerforskning har
hittat ett samband mellan
barncancer och
kraftledningar. I likhet med
mobiltelefoner avger
kraftledningar strålning.

Den strålning som alstras
av kraftledningar är av en
annan typ och har mycket
större energi än den som
kommer från mobiltelefoner.

6.

Radiofrekvensvågor
liknande dem från
mobiltelefoner ändrade
genuttryck hos
nematodmaskar.

Maskar är inte människor,
så det är inte säkert att våra
hjärnceller reagerar på
samma sätt.

Faktaruta
Hundratals miljoner
kronor har hittills
investerats i
vetenskaplig
forskning för att
undersöka
effekterna av
mobiltelefoner.
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Om man använder en mobiltelefon …
Faktaruta
Med tanke på det mycket
stora antalet
mobiltelefonanvändare
kan även små negativa
hälsoeffekter medföra
stora konsekvenser för
folkhälsan.
Faktaruta
Med tanke på det mycket
stora antalet
mobiltelefonanvändare
Faktaruta
kan även små negativa
hälsoeffekter
medföra
År 2000 konstaterade
stora
konsekvenser
Stewartrapporten
(enför
folkhälsan.
brittisk utredning) inga
kända hälsoproblem som
orsakats av
mobiltelefoner, men den
rekommenderade
Faktaruta
försiktighet, speciellt
bland
ungdomar,
till dess
År
2000
konstaterade
mera forskning hade
Stewartrapporten
(en
utförts.utredning)
En ny utredning
brittisk
inga
under
2004
bekräftade
kända hälsoproblem som
detta. av
orsakats
mobiltelefoner, men den
rekommenderade
försiktighet, speciellt
bland ungdomar, till dess
mera forskning hade
utförts. En ny utredning
under 2004 bekräftade
detta.

Gör så här

Gör inte så här

Ring korta samtal.

Använd inte mobiltelefonen
när det är dålig mottagning,
eftersom telefonen då
mera energi
Om man använderbehöver
en mobiltelefon
…för att
kommunicera med
basstationen, och då blir det
Gör så här
Gör inte så här
starkare utstrålning av
radiovågor.
Ring korta samtal.
Använd inte mobiltelefonen
när det är dålig mottagning,
eftersom telefonen då
energi för att
Bär mobiltelefonen en behöver
Köp inte mera
en mobiltelefon
med
kommunicera
med1. Det
bit från kroppen när
högt ”SAR”-värde
och
då blir
det
innebär att den
avger
mer
den står på standby. basstationen,
starkare
strålning.utstrålning av
radiovågor.
Köp en mobiltelefon
Bär
en
medmobiltelefonen
lång ”taltid”. Den
bit
kroppen
närger
är från
effektivare
och
den
stårstark
på standby.
mindre
strålning.

Köp inte skyddsprylar om de
Köp
en mobiltelefon
med
inte inte
har testats
av någon
högt
”SAR”-värde
oberoende
part. 1. Det
innebär att den avger mer
strålning.

Köp en mobiltelefon
med lång ”taltid”. Den
är effektivare och ger
mindre stark
strålning.

Köp inte skyddsprylar om de
inte har testats av någon
oberoende part.

”Mobiltelefonsäkerhet” på ovanstående två sidor är från en webbplats.
Använd ”Mobiltelefonsäkerhet” för att besvara följande frågor.

R414Q02
1
Fråga
2: MOBILTELEFONSÄKERHET
SAR (Specific
Absorption Rate) är ett mått på hur mycket elektromagnetisk strålning som

”Mobiltelefonsäkerhet”
på ovanstående
två sidor
från en webbplats.
upptas av kroppsvävnaden
när man använder
enärmobiltelefon.
Vad är syftet med Faktarutorna?
Använd ”Mobiltelefonsäkerhet” för att besvara följande frågor.
Att beskriva riskerna med att använda mobiltelefoner.
Att påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet.
Att beskriva de försiktighetsåtgärder man bör vidta när man använder
R414Q02
Frågamobiltelefoner.
2: MOBILTELEFONSÄKERHET
1
SAR
(Specific
Absorption
Rate)
är
ett
mått
på
hur
mycket
elektromagnetisk
strålning
som
Att påpeka att det inte finns några kända hälsoproblem som orsakats av
Vad
ärmobiltelefoner.
syftet
med Faktarutorna?
upptas
av kroppsvävnaden
när man använder en mobiltelefon.
A Att beskriva riskerna med att använda mobiltelefoner.
BFull
Att poäng
påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet.
23
C Att beskriva de försiktighetsåtgärder man bör vidta när man använder

mobiltelefoner.
B Att påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet.

D Att påpeka att det inte finns några kända hälsoproblem som orsakats av

mobiltelefoner.

Kommentar :

Denna uppgift, som är klassad som en Skaffa sig en bred förståelse-uppgift inom

Full
poängsammanföra och tolka, fokuserar på att hitta ett tema i upprepningen av en viss
aspekten

23
informationskategori -- i detta fall ”faktarutorna”,
en rad om fyra inramade textpartier
B Att påpeka
att det om
pågår
om texten.
mobiltelefoners
placerade
till vänster
dendebatt
tvåsidiga
Uppgiftersäkerhet.
som är inriktade på den breda
förståelsekategorin är normalt rätt enkla, eftersom de brukar fokusera upprepade och
ofta framträdande
tankegångar i en text. Men flera funktioner i den här texten och de här
Kommentar
:
uppgifterna samverkar till att göra den förhållandevis svår, på nivå 4. De fyra korta
Denna
uppgift, talar
som är
som en
sig en bred
inom
faktarutorna
förklassad
sig själva:
detSkaffa
är relaterade
till förståelse-uppgift
men sammanfattar
inte
aspekten
sammanföra
och tolka,
fokuserar
påtabellerna,
att hitta ettvilket
tema gör
i upprepningen
av en inrikta
viss
informationen
i
huvuddelen
av
de
två
större
att
läsaren
måste
MOBILTELEFONSÄKERHET
Fråga
2
		
(R414Q02)
informationskategori
-i
detta
fall
”faktarutorna”,
en
rad
om
fyra
inramade
textpartier
sig på vad som förefaller vara en perifer del av textstrukturen. Dessutom är det så att
placerade
till vänster
om rubriken
den tvåsidiga
texten. Uppgifter
som
är inriktade
på den
medan alla
rutorna
har
”Faktaruta”,
skiljer sig
innehållen
i fråga
om breda
texttyp,
Sammanhang:
Offentligt
förståelsekategorin
är normalt
rätt enkla, eftersom
de brukar
fokuseragerupprepade
och
vilket försvårar uppgiften
att sammanfatta.
De två första
faktarutorna
en kort historik
ofta
framträdande
tankegångar
i en text. Men flera
funktioner
i den här
och de
här
Textformat:
Icke-löpande
över
kontroversen
rörande mobiltelefoner,
den tredje
formulerar
entexten
villkorad
hypotes,
uppgifterna
samverkar
till attomgöra
denrön.
förhållandevis
svår,
på nivåi 4.
De fyra korta
och
den
fjärde
rapporterar
osäkra
Det
faktum
att
innehållet
faktarutorna
utgörs
Texttyp:
Redogörelse
faktarutorna
talar osäkerhet
för sig och
själva:
det är relaterade
till men
sammanfattar
av ambivalens,
motsägande
tankar kommer
i sig
troligen att inte
göra
informationen
i huvuddelen
avtolka:
de två
större
vilket
gör att läsaren
måste inrikta
Process:
Sammanföra
Skaffa
sig en
bred
förståelse
uppgiften
svårare.
Att och
upptäcka
”syftet
” tabellerna,
(som
i detta
sammanhang
är detsamma
som
sighuvudtemat)
på vad sominnebär
förefaller
perifer del
textstrukturen.
Dessutom
det så att i
härvara
att en
bestämma
en av
hierarki
för de tankar
som ärpresenteras
Uppgiftsformat:
medan
alla rutorna
harvälja
rubriken
”Faktaruta”,
skiljeroch
sigövergripande.
innehållen i fråga
om texttyp,
faktarutorna
och Flervalsfråga
att
den som
är mest allmän
Alternativen
A och
vilket
försvårar
uppgiften
att isammanfatta.
två första
faktarutorna
en kort
historik
C står
för
olika
detaljer
faktarutorna,De
dock
inte en
enskild idégersom
skulle
kunna
Svårighet:
576
(Nivå
4)
över
kontroversen
rörande
mobiltelefoner,
den
tredje
formulerar
en
villkorad
hypotes,
beskrivas som övergripande, Det distraherande alternativet D lyfter fram en klausul (ur
och
den
fjärde
rapporterar
om
osäkra
rön.
Det
faktum
att
innehållet
i
faktarutorna
utgörs
sitt sammanhang) från den fjärde faktarutan. Bara alternativ B, som valdes av 45 procent
avavambivalens,
osäkerhet
och motsägande
tankar
kommer som
i siginrymmer
troligen heterogena
att göra
eleverna i alla
OECD-länderna,
innehåller
ett påstående
uppgiften
svårare.
Att upptäcka ”syftet ” (som i detta sammanhang är detsamma som
element ur
alla faktarutorna.
huvudtemat) innebär här att bestämma en hierarki för de tankar som presenteras i
faktarutorna och att välja den som är mest allmän och övergripande. Alternativen A och
C MOBILTELEFONSÄKERHET
står för olika detaljer i faktarutorna,
dock
inte en enskild idé som skulle kunna
Fråga
11 (R414Q11)
PISA
om 15-åringars
läsförståelse
och
kunskaper
i matematik och naturvetenskap
beskrivas som övergripande,
Det2009
distraherande
alternativet
D lyfter fram en
klausul
(ur
Offentligt
sittSammanhang:
sammanhang) från
den fjärde faktarutan. Bara alternativ B, som valdes av 45 procent
Icke-löpande
avTextformat:
eleverna i alla
OECD-länderna, innehåller ett påstående som inrymmer heterogena
Texttyp:
Redogörelse
element
ur alla
faktarutorna.
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Kommentar :
Denna uppgift, som är klassad som en Skaffa sig en bred förståelse-uppgift inom
aspekten sammanföra och tolka, fokuserar på att hitta ett tema i upprepningen
av en viss informationskategori – i detta fall ”faktarutorna”, en rad om fyra inramade textpartier placerade till vänster om den tvåsidiga texten. Uppgifter som
är inriktade på den breda förståelsekategorin är normalt rätt enkla, eftersom de
brukar fokusera upprepade och ofta framträdande tankegångar i en text. Men
flera funktioner i den här texten och de här uppgifterna samverkar till att göra
den förhållandevis svår, på nivå 4. De fyra korta faktarutorna talar för sig själva:
det är relaterade till men sammanfattar inte informationen i huvuddelen av de
två större tabellerna, vilket gör att läsaren måste inrikta sig på vad som förefaller
vara en perifer del av textstrukturen. Dessutom är det så att medan alla rutorna
har rubriken ”Faktaruta”, skiljer sig innehållen i fråga om texttyp, vilket försvårar uppgiften att sammanfatta. De två första faktarutorna ger en kort historik
över kontroversen rörande mobiltelefoner, den tredje formulerar en villkorad
hypotes, och den fjärde rapporterar om osäkra rön. Det faktum att innehållet i
faktarutorna utgörs av ambivalens, osäkerhet och motsägande tankar kommer
i sig troligen att göra uppgiften svårare. Att upptäcka ”syftet” (som i detta sammanhang är detsamma som huvudtemat) innebär här att bestämma en hierarki
för de tankar som presenteras i faktarutorna och att välja den som är mest allmän och övergripande. Alternativen A och C står för olika detaljer i faktarutorna, dock inte en enskild idé som skulle kunna beskrivas som övergripande,
Det distraherande alternativet D lyfter fram en klausul (ur sitt sammanhang)
från den fjärde faktarutan. Bara alternativ B, som valdes av 45 procent av eleverna i alla OECD-länderna, innehåller ett påstående som inrymmer heterogena
element ur alla faktarutorna.

Fråga 11: MOBILTELEFONSÄKERHET

R414Q11

”Det är svårt att bevisa att en sak definitivt har orsakat en annan.”
Vad är det för förhållande mellan denna information och punkt 4 i Ja- och Nejpåståendena i tabellen Är mobiltelefoner farliga?
A
B
C
D

Den stöder Ja-argumentet men bevisar det inte.
Den bevisar Ja-argumentet.
Den stöder Nej-argumentet men bevisar det inte.
Den visar att Nej-argumentet är fel.

Full poäng
C Den stöder Nej-argumentet men bevisar det inte.

Kommentar
I den här uppgiften krävs att läsaren upptäcker relationen mellan ett generaliserat
MOBILTELEFONSÄKERHET
påstående som ligger utanför texten ochFråga
ett par11
utsagor i en(R414Q11)
tabell. På grund av denna
utanförliggande referenspunkt är denna uppgift vad gäller aspekten klassad som
Sammanhang:
reflektera och Offentligt
utvärdera. Detta är den svåraste uppgiften i enheten
MOBILTELEFONSÄKERHET,
Textformat:
Icke-löpande precis på gränsen mellan nivå 4 och nivå 5.
Svårighetsgraden påverkas av flera faktorer. För det första används i rotpåståendet
Texttyp:
Redogörelse
abstrakt terminologi
(”Det är svårt att bevisa att en sak definitivt har orsakat en annan”).
För det Reflektera
andra – och och
dettautvärdera
är en tämligen okomplicerad del av uppgiften – behöver
Process:
läsaren fundera ut vilken av de två tabellerna som är relevant för denna uppgift (den
första) och vilken punkt
som behöver granskas (punkt 4). För det tredje behöver läsaren
Uppgiftsformat:
Flervalsfråga
ta till sig strukturen hos den relevanta tabellen: nämligen att den presenterar motsatta
Svårighet:
625
(Nivå
4)
påståenden i de två kolumnerna; som vi redan har konstaterat är motsägande tankar i sig
besvärligare att handskas med än komplementära tankegångar. Därefter måste läsaren
inse exakt hur Nej-påståendet utmanar Ja-påståendet i ett visst fall. Slutligen måste det
logiska förhållandet mellan Ja- och Nej-påståendet i punkt 4 stämmas av – återigen på
en abstraherad nivå – mot ett av de alternativ som presenteras i uppgiftens
flervalsupplägg. Det är därför inte förvånande att bara lite drygt en tredjedel av eleverna i
alla OECD-länder fick poäng för denna uppgift.
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MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 6 (R414Q06)
Sammanhang: Offentligt
Textformat: Icke-löpande

Kommentar
I den här uppgiften krävs att läsaren upptäcker relationen mellan ett generaliserat påstående som ligger utanför texten och ett par utsagor i en tabell. På grund
av denna utanförliggande referenspunkt är denna uppgift vad gäller aspekten
klassad som reflektera och utvärdera. Detta är den svåraste uppgiften i enheten
Mobiltelefonsäkerhet, precis på gränsen mellan nivå 4 och nivå 5. Svårighetsgraden påverkas av flera faktorer. För det första används i rotpåståendet abstrakt
terminologi (”Det är svårt att bevisa att en sak definitivt har orsakat en annan”).
För det andra – och detta är en tämligen okomplicerad del av uppgiften – behöver läsaren fundera ut vilken av de två tabellerna som är relevant för denna
uppgift (den första) och vilken punkt som behöver granskas (punkt 4). För det
tredje behöver läsaren ta till sig strukturen hos den relevanta tabellen: nämligen
att den presenterar motsatta påståenden i de två kolumnerna; som vi redan har
konstaterat är motsägande tankar i sig besvärligare att handskas med än komplementära tankegångar. Därefter måste läsaren inse exakt hur Nej-påståendet
utmanar Ja-påståendet i ett visst fall. Slutligen måste det logiska förhållandet
mellan Ja- och Nej-påståendet i punkt 4 stämmas av – återigen på en abstraherad nivå – mot ett av de alternativ som presenteras i uppgiftens flervalsupplägg.
Det är därför inte förvånande att bara lite drygt en tredjedel av eleverna i alla
OECD-länder fick poäng för denna uppgift.

Fråga 6: MOBILTELEFONSÄKERHET

R414Q06 – 0 1 9

Titta på punkt 3 i Nej-kolumnen i tabellen. Vad skulle en av dessa ”andra faktorer”
kunna vara i detta sammanhang? Motivera ditt svar.

MO BILTELEFONSÄKERHET POÄNGSÄTTNING 6
UPPGIFTENS SYFTE:
Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text
Använda tidigare kunskaper till att reflektera över information som presenteras i
en text
Full poäng
Kod 1:

Identifierar en faktor i modern livsstil som skulle kunna ha samband med
trötthet, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Förklaringen kan vara
självklar eller uttryckligen angiven.

• Att inte få nog sömn. Om man inte får det, så blir man trött.
• Att ha för mycket att göra. Det blir man trött av.
• För mycket läxor, det blir man trött av OCH får huvudvärk.
• Buller – det får man huvudvärk av.
• Stress.
• Att arbeta sent.
• Prov.
• Det bullrar för mycket överallt.
• Människor ger sig inte längre tid att koppla av.
• Folk prioriterar inte saker som är viktiga, så de blir sura och sjuka.
• Datorer.
• Föroreningar.
• Att titta för mycket på TV.
• Droger.
• Mikrovågsugnar.
• För mycket e-post.

Ingen poäng
Kod 0:

Ger otillräckligt eller oklart svar.

• Utmattning. [upprepar information i texten]
• Trötthet. [upprepar information i texten]
• Koncentrationssvårigheter. [upprepar information i texten]
• Huvudvärk. [upprepar information i texten]
• Livsstil. [oklart]
Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant
svar.
PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

• Ont i öronen.
• Äggkoppar.
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• Människor ger sig inte längre tid att koppla av.
• Folk prioriterar inte saker som är viktiga, så de blir sura och sjuka.
• Datorer.
• Föroreningar.
• Att titta för mycket på TV.
• Droger.
• Mikrovågsugnar.
• För mycket e-post.
Ingen poäng
Kod 0:

Ger otillräckligt eller oklart svar.

• Utmattning. [upprepar information i texten]
• Trötthet. [upprepar information i texten]
• Koncentrationssvårigheter. [upprepar information i texten]
• Huvudvärk. [upprepar information i texten]
• Livsstil. [oklart]
Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant
svar.

• Ont i öronen.
• Äggkoppar.
Kod 9:

Saknas.

Kommentar

MOBILTELEFONSÄKERHET Fråga 6 		
(R414Q06)
Sammanhang: Offentligt
Textformat: Icke-löpande
26
Texttyp: Redogörelse
Process: Reflektera och utvärdera: Reflektera och utvärdera en texts innehåll
Uppgiftsformat: Öppet svar
Svårighet: 536 (Nivå 3)
Kommentar
Detta är ytterligare en uppgift där läsaren behöver reflektera över och utvärdera
innehållet i en text, vilket betyder att den är inriktad på förmågan att relatera
texten till kunskap som ligger utanför denna. Läsaren måste ge ett exempel från
sin egen erfarenhet på en faktor i den moderna tillvaron, utöver mobiltelefoner,
som skulle kunna förklara ”trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter”.
Liksom i den föregående uppgiften utgörs ett steg, när det gäller att framgångsrikt slutföra denna uppgift, av att hitta den relevanta informationen med
hjälp av en sifferhänvisning (här: ”Punkt 3”). Läsarens följande steg är mindre
komplicerade än i den föregående uppgiften, eftersom bara Ja-delen i Punkt 3
behöver beaktas. Dessutom är den externa information som behöver utnyttjas
direkt relaterad till personliga erfarenheter snarare än till ett abstraherat logiskt
konstaterande.
En mångfald olika svar fick full poäng i denna uppgift. Full poäng gavs om
läsaren pekade på en faktor och gav en förklaring till varför denna skulle kunna
vålla trötthet, huvudvärd och brist på koncentration. Ett exempel på detta slags
svar var ”Att inte få tillräckligt med sömn. Om man inte gör det, blir man
trött.” Full poäng gavs också om det ansågs att förklaringen fanns implicit i
konstaterandet av faktorn, varvid ingen explicit förklaring krävdes. Ett exempel
på detta slags svar är ”stress”. Å andra sidan bedömdes ett svar såsom ”livsstil”
vara alltför vagt, utan stödjande förklaring eller vidareutveckling, och fick därför
inga poäng.
Denna uppgift, som befann sig i överkanten av nivå 3, utfördes med framgång av bara lite mer än hälften av eleverna i OECD-länderna.
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Denna uppgift, som befann sig i överkanten av nivå 3, utfördes med framgång av bara
lite mer än hälften av eleverna i OECD-länderna.

Fråga 9: MOBILTELEFONSÄKERHET

R414Q09

Titta på tabellen med rubriken Om man använder en mobiltelefon …
Vilken av dessa idéer bygger tabellen på?
A Det finns ingen risk med att använda mobiltelefoner.
B Det finns bevisligen en risk med att använda mobiltelefoner.
C Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda
mobiltelefoner, men det är bäst att vidta säkerhetsåtgärder.
D Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda
mobiltelefoner, men man bör undvika att använda dem så länge man inte är
säker.
E Instruktionerna Gör så här riktar sig till dem som tar hotet på allvar och
instruktionerna Gör inte så här riktas till alla andra.
Full poäng
C Det
Det kanske
kanskefinns
finnseller
eller kanske
kanskeinte
intefinns
finnsnågon
någon risk
risk med
med att
att använda
använda
mobiltelefoner,
mobiltelefoner, men
men det
det är
är bäst
bäst att
att vidta
vidta säkerhetsåtgärder.
säkerhetsåtgärder.

Kommentar
Läsaren blir explicit uppmanad att titta på den andra tabellen i denna uppgift och att
uppfatta dess underliggande antagande.
Antagandet
i själva verket i den sistan
MOBILTELEFONSÄKERHET
Fråga
9 		 anges(R414Q09)
inramade faktarutan: att i avsaknad av avgörande bevismaterial om faran med
mobiltelefoner Offentligt
rekommenderas försiktighet. Uppgiften ber läsarna att härleda
Sammanhang:
konsekvenserna av denna bedömning, vilket kan göras genom att man kontrollerar att

Textformat: Icke-löpande
Texttyp: Redogörelse
Process: Sammanföra och tolka: Göra27en tolkning
Uppgiftsformat: Flervalsfråga
Svårighet: 494 (Nivå 3)

Kommentar
Läsaren blir explicit uppmanad att titta på den andra tabellen i denna uppgift
och att uppfatta dess underliggande antagande. Antagandet anges i själva verket
i den sistan inramade faktarutan: att i avsaknad av avgörande bevismaterial om
faran med mobiltelefoner rekommenderas försiktighet. Uppgiften ber läsarna
att härleda konsekvenserna av denna bedömning, vilket kan göras genom att
man kontrollerar att tabellens innehåll stämmer med faktarutan. Alternativt kan
läsaren konsultera enbart tabellen och dra en oberoende slutsats på basis av den.
Alternativ A motsäger kontentan i faktarutan och strider mot en uppsättning
föreskrifter som varken förbjuder eller ger fritt fram för användning av mobiltelefoner. Alternativ B är mer trovärdigt, men ordet ”bevisligen” gör att det är fel i
ljuset av informationen i faktarutan om att man i de två citerade utredningarna
inte hade hittat några kända hälsoproblem orsakade av mobiltelefoner. Alternativ C ser ut att vara det bästa svaret, eftersom det stämmer med både faktarutorna och alla uppgifter i kolumnerna Gör så här och Gör inte så här. Alternativ D
kan avfärdas om man inte läser mer än tabellens rubrik: ”Om man använder en
mobiltelefon ...”, och alternativ E skapar en skenbar motsats som inte har stöd
i texten. Strax under två tredjedelar av eleverna valde rätt svar, vilket gör denna
uppgift till den enklaste av de fyra som rör detta utmanande stimulus.
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PJÄSENÄR
ÄRHUVUDSAKEN
HUVUDSAKEN
PJÄSEN
Handlingen äger rum på ett slott vid
stranden i Italien.

GAL
Du borde inte bli så förslavad av ditt
yrke.

AKT I
Ett stiligt gästrum i ett mycket vackert

5 strandslott. Dörrar till höger och vänster.
Möblering mitt på scenen: soffa, bord och
två fåtöljer. Stora fönster i bakgrunden.
Stjärnklar natt. Det är mörkt på scenen. När
ridån går upp, hör vi män som samtalar
10 högljutt bakom dörren till vänster. Dörren
öppnas och tre smokingklädda herrar
kommer in. En av dem tänder genast ljuset.
De går tysta till mitten av scenen och ställer
sig runt bordet. De sätter sig samtidigt, Gal i
15 fåtöljen till vänster, Turai i den till höger,
Adam i soffan i mitten. Mycket lång, nästan
pinsam tystnad. De sträcker bekvämt på sig.
Tystnad. Sedan:
GAL

20 Varför är du så tankfull?
TURAI
Jag tänker på hur svårt det är att inleda en
pjäs. Att presentera alla huvudpersonerna i
inledningen, när det hela startar.

25

50

55

60

65

70

ADAM
Jag förmodar att det måste vara svårt.

TURAI
Det är det – förbaskat svårt. Pjäsen börjar.
Publiken tystnar. Skådespelarna tar plats på
30 scenen och pinan börjar. Det tar en evighet,
ibland en hel kvart, innan publiken får klart
för sig vem som är vem och vad de har för
sig.

GAL

75 Ställer sig upp. Jag heter Gal, jag är
också dramatiker. Jag skriver också
pjäser, alltid tillsammans med denne
herre. Vi är ett berömt dramatikerpar. På
alla teateraffischer om bra komedier och
80 operetter står det: av Gal och Turai.
Naturligtvis är det här mitt yrke också.
GAL och TURAI
Tillsammans. Och den här unge mannen
…

GAL

35 Du är lite konstig i huvudet. Kan du inte
tänka på något annat än ditt yrke en enda
minut?
TURAI
Det är omöjligt.

40

GAL
Det går inte en halvtimme utan att du
diskuterar teater, skådespelare, pjäser. Det
finns väl annat här i världen.
TURAI

45 Nej, det gör det inte. Jag är dramatiker. Det
är min förbannelse.

TURAI
Om man inte behärskar det, då är man
slav under det. Det finns ingen
medelväg. Tro mig, det är ingen barnlek
att inleda en pjäs på ett bra sätt. Det är
ett av de svåraste problemen inom
scentekniken. Att snabbt presentera
personerna. Låt oss titta på scenen här,
på oss tre. Tre herrar i smoking. Tänk er
att de inte kommer in i det här rummet
på det här ståtliga slottet, utan snarare in
på en scen, just när en pjäs börjar. De
skulle behöva prata om en massa
ointressanta ämnen tills det stod klart
vilka vi är. Skulle det inte vara mycket
lättare att starta det hela med att vi ställde
oss upp och presenterade oss? Ställer sig
upp. God afton. Vi tre är gäster på det
här slottet. Vi har just kommit hit från
matsalen där vi har ätit en utsökt middag
och druckit två flaskor champagne. Jag
heter Sandor Turai, jag är dramatiker,
jag har skrivit pjäser i trettio år, det är
mitt yrke. Punkt. Er tur.

ADAM
Ställer sig upp. Den här unge mannen
är, med förlov sagt, Albert Adam,
tjugofem år gammal, kompositör. Jag
har skrivit musiken till dessa vänliga
90 herrars senaste operett. Det är mitt första
verk för scenen. De här två äldre
änglarna har upptäckt mig och nu skulle
jag vilja bli berömd med deras hjälp. De
har sett till att jag blev inbjuden till det
95 här slottet. De har beställt fracken och
smokingen åt mig. Med andra ord är jag
just nu fattig och okänd. Dessutom är
jag föräldralös och blev uppfostrad av
min farmor. Min farmor är död. Jag står

85

100 helt ensam i världen. Jag har inget namn. Jag29
har inga pengar.

TURAI
Skulle inte det vara det enklaste sättet att
inleda en pjäs?

TURAI
Men du är ung.
GAL

105 Och begåvad.
ADAM
Och jag är kär i primadonnan.
TURAI
Det hade du inte behövt lägga till. Alla i
110 publiken skulle räkna ut det ändå.
Alla sätter sig.

50

115

GAL
Om vi fick göra så, skulle det vara lätt att
skriva pjäser.

TURAI
Tro mig, så svårt är det inte. Tänk bara
120 på det hela som …
GAL
Okej, okej, okej, Börja bara inte prata
om teatern igen. Jag är utled på det. Vi
kan prata om det i morgon, om du vill.
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”Pjäsen är huvudsaken” är början på en teaterpjäs av den ungerske dramatikern
Ferenc Molnar.
Använd ”Pjäsen är huvudsaken” på de föregående två sidorna för att besvara följande frågor.
(OBS! Raderna är numrerade i marginalen till texten så att det ska gå lätt att hitta avsnitt som
omnämns i frågorna.)

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 3 (R452Q03)
Sammanhang: Personligt
”Pjäsen är
ärhuvudsaken”
huvudsaken”är är
början
påteaterpjäs
en teaterpjäs
den ungerske
dramatikern
”Pjäsen
början
på en
av denav
ungerske
dramatikern
Textformat:
Löpande
Ferenc Molnar.
Molnar
Texttyp: Berättelse
Process:
och tolka: på
Göra
en tolkning två sidorna för att besvara följande frågor.
Använd Sammanföra
”Pjäsen är huvudsaken”
de föregående
Uppgiftsformat:
svar i marginalen till texten så att det ska gå lätt att hitta avsnitt som
(OBS! Raderna ärKort
numrerade
omnämns i767
frågorna.)
Svårighet:
(Nivå 6)
PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN Fråga 3 (R452Q03)
Sammanhang: Personligt
Textformat: Löpande
Texttyp:
Berättelse ÄR HUVUDSAKEN
Fråga
3: PJÄSEN
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning
Uppgiftsformat: Kort svar
Vad
gjorde personerna
Svårighet:
767 (Nivå 6)i pjäsen precis innan ridån gick upp?

R452Q03 – 0 1 9

.................................................................................................................................
PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN PO ÄNGSÄTTNING 3

Fråga 3: PJÄSEN
ÄR HUVUDSAKEN
UPPGIFTENS
SYFTE:
Sammanföra
och tolka:
Göra
en tolkning
Vad gjorde
personerna
i pjäsen
precis
innan ridån gick upp?
Identifiera en händelse i pjäsens värld i relation till andra händelser i pjäsen och en
.................................................................................................................................
händelse i ”verkliga” livet.

R452Q03 – 0 1 9

Full poäng

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN PO ÄNGSÄTTNING 3

Kod
1:
Omnämner
UPPGIFTENS
SYFTE:middag eller att dricka champagne. Kan omskriva eller citera texten
direkt. och tolka: Göra en tolkning
Sammanföra

• De har just ätit middag och druckit champagne.

Identifiera en händelse i pjäsens värld i relation till andra händelser i pjäsen och en
• “Vi har
just kommit
händelse
i ”verkliga”
livet. hit från matsalen där vi har ätit en utsökt

middag.”[direkt citat]

• “En utsökt middag och druckit två flaskor champagne.” [direkt citat]
Full poäng
Kod 1:

• Middag och vin.
•Omnämner
Middag. middag eller att dricka champagne. Kan omskriva eller citera texten
•direkt.
Drack champagne.
Demiddag
har justoch
ätit middag
••Åt
drack. och druckit champagne.
• “Vi har just kommit hit från matsalen där vi har ätit en utsökt
• De
var i matsalen.
middag.”[direkt citat]

• “En utsökt middag och druckit två flaskor champagne.” [direkt citat]
Ingen poäng
• Middag och vin.

Kod 0:

• Middag.
Ger
otillräckligt eller oklart svar.
• Drack champagne.

• Åt middag
ochförståelse
drack. av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.
Visar
på felaktig

Detre
var
matsalen.
••Vi
äri gäster
på det här slottet.
•
De
samtalar
högljutt bakom dörren. [Detta är en del av första akten, inte
Ingen poäng
något som föregår den.]
Kod 0:

Ger otillräckligt eller oklart svar.
Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.

31
• Vi tre är gäster på det här slottet.

PJÄSEN ÄR
HUVUDSAKEN
Frågadörren.
3 		 [Detta är(R452Q03)
• De
samtalar högljutt bakom
en del av första akten, inte
något som föregår den.]
Sammanhang: Personligt
Textformat: Löpande
Texttyp: Berättelse
31
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning
Uppgiftsformat: Kort svar
Svårighet: 767 (Nivå 6)
Kommentar
Denna uppgift illustrerar flera funktioner hos de svåraste uppgifterna i PISA
Läsning. Texten är lång enligt PISA-standard, och man kan anta att den fiktionsvärld som beskrivs ligger fjärran från de flesta 15-åringars erfarenhet. Inledningen till enheten talar om för eleverna att inspirationen till Pjäsen är huvudsaken
är inledningen till ett teaterstycke av den ungerske dramatikern Ferenc Molnár,
men här finns ingen annan extern inriktning. Scenen (”ett slott vid stranden i
Italien”) är troligen exotisk för många, och situationen avslöjas bara gradvis genom själva dialogen. Medan de enskilda delarna av vokabulären inte är särskilt
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besvärliga, och tonen ofta är småpratsaktig, är anslaget i språket en smula manierat. Det viktigaste är kanske att en nivå av obekanthet införs genom diskussionens abstrakta tema: ett sofistikerat samtal mellan personer om relationen mellan
livet och konsten och utmaningen i att skriva för teatern. Texten klassas som
berättelse, eftersom detta tema hanteras som en del av pjäsens handling.
Även om alla uppgifter i den här enheten har en svårighetsaspekt som hänger
samman med utmaningarna i själva texten, kan det kognitiva kravet i speciellt
denna uppgift tillskrivas den höga tolkningsnivån när det gäller att definiera
innebörden i frågans terminologi i förhållande till texten. Läsaren behöver vara
uppmärksam på skillnaden mellan rollfigurer och skådespelare. Frågan hänvisar
till vad rollfigurerna (inte skådespelarna) gjorde ”precis innan ridån gick upp”.
Detta kan tänkas vara förvirrande, eftersom det kräver att man förstår övergången mellan ”den verkliga världen” på en teaterscen, som har en ridå, och
Gals, Turais och Adams imaginära värld, där de befinner sig i matsalen och äter
middag precis innan de går in i gästrummet (sceneriet). En fråga som utvärderar
elevernas förmåga att skilja mellan verkliga och fiktiva världar verkar särskilt
lämplig i förhållande till en text vars ämne är just det, så att frågans komplexitet
ligger i linje med textens innehåll.
En ytterligare svårighetsnivå införs av det faktum att den begärda informationen finns på ett oväntat ställe. Frågan hänvisar till vad som utspelas ”innan
ridån gick upp”, vilket normalt skulle få läsaren att leta i scenens inledning,
början på textutdraget. Men den relevanta informationen finns tvärtom ungefär
halvvägs in i utdraget, när Turai avslöjar att han och hans vänner ”just har kommit från matsalen”. Medan frågans poängsättning visar att flera typer av svar är
godtagbara, måste läsaren för att få full poäng visa att han/hon har hittat denna
föga iögonenfallande information. Nödvändigheten i att ta till sig information
som motsäger förväntningarna – där läsaren behöver ägna full uppmärksamhet
åt texten på ett sätt som står i kontrast till hans/hennes förutfattade meningar –
är mycket typisk för de mest krävande läsuppgifterna i PISA.

Fråga 4: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN

R452Q04

”Det tar en evighet, ibland en hel kvart … ” (rad 29-30)
Varför är en kvart ”en evighet” enligt Turai?
A
B
C
D

Det
Det
Det
Det

är lite väl lång tid för en publik att sitta stilla på en fullsatt teater.
verkar ta oändligt lång tid att klargöra sammanhangen i början av en pjäs.
verkar alltid ta lång tid för en dramatiker att skriva inledningen till en pjäs.
verkar som om tiden går sakta när en viktig händelse sker i en pjäs.

Full poäng
B Det verkar ta oändligt lång tid att klargöra sammanhangen i början av en pjäs.

Kommentar
Denna fråga, som befinner sig nära gränsen mellan nivå 2 och nivå 3, illustrerar tillsammans med

PJÄSEN
ÄR HUVUDSAKEN
Fråga
4		
(R452Q04)
den föregående
att frågor som omfattar
ett brett
spektrum av svårigheter
kan baseras på en enda
text.
Sammanhang:
Personligt
Till skillnad från den föregående uppgiften hänvisar den här uttryckligen till det relevanta
Textformat:
Löpande
avsnittet i pjäsen
och citerar faktiskt raderna i roten. På så sätt förenklas utmaningen för läsaren
när det gäller
att fundera ut var den nödvändiga informationen finns. Icke desto mindre behöver
Texttyp:
Berättelse
läsaren förstå det sammanhang där repliken uttalas för att kunna ge ett bra svar. Faktum är att
Process:
Sammanföra
tolka: lång
Göratiden
innebörden
i ”Det verkaroch
ta oändligt
atttolkning
klargöra sammanhangen i början av en pjäs. ”
underbygger mycket
av resten av utdraget, som iscensätter en lösning där rollfigurerna explicit
Uppgiftsformat:
Flervalsfråga
presenterar sig själva i början av pjäsen i stället för att man får vänta på att handlingen ska avslöja
vilka de är. 478
Så till(Nivå
vida som
Svårighet:
2) den replik som citeras i roten leder fram till större delen av det övriga
i detta utdrag stöder upprepningen och understrykningen läsaren när han/hon tar in och tolkar
citatet. Även i detta avseende skiljer sig denna uppgift tydligt från fråga 3, där den begärda
informationen bara ges en gång och är gömd i en oväntad del av texten.
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Fråga 4: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN

R452Q04

”Det tar en evighet, ibland en hel kvart … ” (rad 29-30)
Varför är en kvart ”en evighet” enligt Turai?
A Det är lite väl lång tid för en publik att sitta stilla på en fullsatt teater.

Kommentar
B Det verkar ta oändligt lång tid att klargöra sammanhangen i början av en pjäs.
C Det verkar alltid ta lång tid för en dramatiker att skriva inledningen till en pjäs.
Denna
fråga, som befinner sig nära gränsen mellan nivå 2 och nivå 3, illustrerar
D Det verkar som om tiden går sakta när en viktig händelse sker i en pjäs.
tillsammans med den föregående att frågor som omfattar ett brett spektrum av
svårigheter
Full poängkan baseras på en enda text.
Det verkarfrån
ta oändligt
lång tid att klargöra
sammanhangen
i början
en pjäs.
TillB skillnad
den föregående
uppgiften
hänvisar den
härav
uttryckligen
till
detKommentar
relevanta avsnittet i pjäsen och citerar faktiskt raderna i roten. På så sätt förenklas
för läsaren
det mellan
gällernivå
att 2fundera
var den tillsammans
nödvändiga
Dennautmaningen
fråga, som befinner
sig nära när
gränsen
och nivå ut
3, illustrerar
med
den
föregående
att
frågor
som
omfattar
ett
brett
spektrum
av
svårigheter
kan
baseras
på en enda
informationen finns. Icke desto mindre behöver läsaren förstå det sammanhang
text.
där repliken uttalas för att kunna ge ett bra svar. Faktum är att innebörden i
Till skillnad från den föregående uppgiften hänvisar den här uttryckligen till det relevanta
”Det
verkar
ta oändligt
tid raderna
att klargöra
början av för
en läsaren
pjäs.”
avsnittet
i pjäsen
och citerarlång
faktiskt
i roten.sammanhangen
På så sätt förenklasi utmaningen
när det gäller att fundera ut var den nödvändiga informationen finns. Icke desto mindre behöver
underbygger
mycket
av
resten
av
utdraget,
som
iscensätter
en
lösning
där
rollläsaren förstå det sammanhang där repliken uttalas för att kunna ge ett bra svar. Faktum är att
innebörden
i ”Det presenterar
verkar ta oändligt
lång tidi att
klargöra
en pjäs.
figurerna
explicit
sig själva
början
av sammanhangen
pjäsen i ställeti början
för attavman
får”
underbygger mycket av resten av utdraget, som iscensätter en lösning där rollfigurerna explicit
vänta
på attsig
handlingen
skaav avslöja
vilka för
de att
är.man
Så får
tillvänta
vidapåsom
den replik
presenterar
själva i början
pjäsen i stället
att handlingen
skasom
avslöja
vilka
de
är.
Så
till
vida
som
den
replik
som
citeras
i
roten
leder
fram
till
större
delen
av
det uppövriga
citeras i roten leder fram till större delen av det övriga i detta utdrag stöder
i detta utdrag stöder upprepningen och understrykningen läsaren när han/hon tar in och tolkar
repningen
och
understrykningen
läsaren
han/hon
och 3,tolkar
citatet.
citatet. Även
i detta
avseende skiljer sig
dennanär
uppgift
tydligttar
fråninfråga
där den
begärda
informationen bara ges en gång och är gömd i en oväntad del av texten.
Även i detta avseende skiljer sig denna uppgift tydligt från fråga 3, där den begärda informationen bara ges en gång och är gömd i en oväntad del av texten.

Fråga 7: PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN

R452Q07

Vad gör dramatikern Molnar genomgående i detta utdrag?
A
B
C
D
D

Han visar på vilket sätt varje person ska lösa sina egna problem.
Han låter sina personer visa vad en evighet är i en pjäs.
Han ger ett exempel på en typisk och traditionell inledande scen i en pjäs.
Han använder personerna i pjäsen för att leva ut ett av sina egna författarproblem.

Full poäng
D Han använder personerna i pjäsen för att leva ut ett av sina egna författarproblem.

Kommentar
I denna uppgift blir läsaren ombedd att inta ett globalt perspektiv och bilda sig en bred förståelse
genom att sammanföra och tolka implikationerna av dialogen i hela texten. Uppgiften inbegriper
PJÄSEN
ÄR det
HUVUDSAKEN
Frågai en
7 		
(R452Q07)
att upptäcka
begreppsmässiga temat
del av en teaterpjäs,
där temat är litterärt och
abstrakt.
Detta
tämligen
obekanta
territorium
för
de
flesta
15-åringar
utgör troligen svårigheten i
Sammanhang: Personligt

Textformat: Löpande
33
Texttyp: Berättelse
Process: Sammanföra och tolka: Göra en tolkning
Uppgiftsformat: Flervalsfråga
Svårighet: 571 (Nivå 4)
Kommentar
I denna uppgift blir läsaren ombedd att inta ett globalt perspektiv och bilda sig
en bred förståelse genom att sammanföra och tolka implikationerna av dialogen
i hela texten. Uppgiften inbegriper att upptäcka det begreppsmässiga temat i en
del av en teaterpjäs, där temat är litterärt och abstrakt. Detta tämligen obekanta
territorium för de flesta 15-åringar utgör troligen svårigheten i uppgiften, som
befinner sig på nivå 4. Knappt hälften av eleverna i OECD-länderna fick full
poäng för denna uppgift, och de övriga var ganska jämnt fördelade över de tre
distraktorerna.
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DISTANSARBETE
Framtidens modell

uppgiften, som befinner sig på nivå 4. Knappt hälften av eleverna i OECD-länderna fick full

1
, att arbeta
påtre
den
elektroniska
Tänk
underbart
varavar
attganska
”distansarbeta”
poängdig
förhur
denna
uppgift,det
ochskulle
de övriga
jämnt fördelade
över de
distraktorerna.
motorvägen och utföra allt arbete på en dator eller via telefon! Du skulle inte längre behöva
trängas på överfulla bussar eller tåg eller ödsla massor av tid på att färdas till och från jobbet.
Du skulle kunna arbeta varhelst du vill – tänk bara på alla arbetstillfällen det skulle leda till!

DISTANSARBETE

Maria

Framtidens modell

Katastrof
påunderbart
gång
Tänk dig hur
det skulle vara att ”distansarbeta”1, att arbeta på den elektroniska
motorvägen och utföra allt arbete på en dator eller via telefon! Du skulle inte längre behöva
Att
minska
för eller
pendling
och ödsla
den energiförbrukning
som
den medför
är givetvis
trängas
på tidsåtgången
överfulla bussar
tåg eller
massor av tid på att
färdas
till och från
jobbet.
en
idé.kunna
Men det
målet
bör nås
att förbättra
de arbetstillfällen
allmänna kommunikationsmedlen
Du bra
skulle
arbeta
varhelst
dugenom
vill – tänk
bara på alla
det skulle leda till!
eller att se till att arbetsplatserna ligger i närheten av bostäderna. Den ambitiösa tanken att
distansarbete skulle vara en del av alla människors levnadssätt kommer bara att göra dem
Maria
mer och mer självupptagna. Vill vi verkligen att vår känsla av gemenskap ska försvagas ännu
Katastrof på gång
mer?
Rickard
Att minska tidsåtgången för pendling och den energiförbrukning som den medför är givetvis
en bra idé. Men det målet bör nås genom att förbättra de allmänna kommunikationsmedlen
”Distansarbete”
är ett
begrepp som myntades
Jack Nillesavi början
av 1970-talet
att beskriva
en situation
eller
att se till att
arbetsplatserna
ligger av
i närheten
bostäderna.
Den för
ambitiösa
tanken
att
där
anställda arbetar
vid envara
datoren
på del
distans
från människors
sitt huvudkontor
(t.ex. hemma)
och överför
dokument
distansarbete
skulle
av alla
levnadssätt
kommer
baradata
attoch
göra
dem
merhuvudkontoret
och mer självupptagna.
Vill vi verkligen att vår känsla av gemenskap ska försvagas ännu
till
via telefonledningar.
mer?
Rickard
1
Använd
”Distansarbete”
för att
besvara
”Distansarbete”
är ett begrepphär
somovan
myntades
av Jack
Nilles följande
i början avfrågor.
1970-talet för att beskriva en situation

där anställda arbetar vid en dator på distans från sitt huvudkontor (t.ex. hemma) och överför data och dokument
till huvudkontoret via telefonledningar.

DISTANSARBETE Fråga 1(R458Q01)
Sammanhang: Arbete
Textformat: Multipla texter
Använd ”Distansarbete” här ovan för att besvara följande frågor.
Texttyp:
Argument
Process: Sammanföra och tolka: Skaffa sig en allmän förståelse
Uppgiftsformat: Flervalsfråga
DISTANSARBETE
1(R458Q01)
Svårighet:
549 (Nivå Fråga
3)
Sammanhang: Arbete
Textformat: Multipla texter
Fråga
1: Argument
DISTANSARBETE
Texttyp:
Process: Sammanföra och tolka: Skaffa sig en allmän förståelse
Vad
är det för förhållande
mellan ”Framtidens modell” och ”Katastrof på gång”?
Uppgiftsformat:
Flervalsfråga
Svårighet: 549 (Nivå 3)
A De använder olika argument för att dra samma allmänna slutsats.
B De är skrivna i samma stil men de handlar om helt olika ämnen.
C
De uttrycker
samma huvudtanke, men de drar olika slutsatser.
Fråga
1: DISTANSARBETE
D De uttrycker motsatta åsikter om samma ämne.
Vad är det för förhållande mellan ”Framtidens modell” och ”Katastrof på gång”?

R458Q01

R458Q01

Full
poäng
A De
använder olika argument för att dra samma allmänna slutsats.
D
motsatta
åsikter
omde
samma
ämne.
B De
Deuttrycker
är skrivna
i samma
stil men
handlar
om helt olika ämnen.
C De uttrycker samma huvudtanke, men de drar olika slutsatser.
D De uttrycker motsatta åsikter om samma ämne.
Full poäng

34

DISTANSARBETE
D De uttrycker motsattaFråga
åsikter1		
om samma ämne.(R458Q01)
Sammanhang: Arbete
Textformat: Multipla texter
34
Texttyp: Argument
Process: Sammanföra och tolka: Skaffa sig en allmän förståelse
Uppgiftsformat: Flervalsfråga
Svårighet: 549 (Nivå 3)
Kommentar
Stimulus för enheten Distansarbete är två korta texter som erbjuder kontrasterande åsikter om distansarbete, vilket i en fotnot till texten definieras som ”arbeta vid en dator på distans från sitt huvudkontor”. Denna fotnot var det enda
tillägg till den ursprungliga texten som PISAs testutvecklare gjorde. Man antog
att termen ”distansarbete” skulle vara obekant för de flesta 15-åringar. Den fotnoten infördes för att undvika att ge fördel till de elever vars språk skulle göra
det möjligt för dem att fundera ut innebörden i detta sammansatta ord. Exempelvis skulle elever som testades på engelska kunna tänkas utröna innebörden
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i ordet ”telecommuting” genom att kombinera innebörden i ”tele” (avlägsen,
distant) och ”commute” (”pendla” [till arbetet]). Samtidigt använder man i
somliga länder, där engelska inte är testspråket, ändå den engelska termen eller
en translitterering, och det skulle inte ge samma ledtråd till innebörden.
Syftet med var och en av de korta texterna i stimulus är att övertyga läsaren
om en viss ståndpunkt, och därför klassas stimulus som ”argumentation”. Med
tanke på att stimulusmaterialets syfte är att diskutera en fråga som rör arbetslivet, är texten klassad som Yrkesrelaterad vad gäller situationen. De två textpartier som utgör stimulus är båda kontinuerliga, men eftersom de genererades
oberoende av varandra och har sammansatts för just den här utvärderingens
skull, är typklassningen av denna text flerfaldig.
Frågan kräver att eleverna inser relationen mellan de två korta texterna. För
att svara rätt måste eleverna först bilda sig en global förståelse av var och en av
de korta texterna och sedan identifiera relationen mellan dem: det vill säga att
de uttrycker kontrasterande ståndpunkter om samma ämne. En bidragande faktor till svårigheten i denna fråga är den tolkningsnivå som krävs för att se vilken
ståndpunkt som uttrycks i varje text. I den första texten signaleras författarens
ståndpunkt tydligt (”Tänk dig hur underbart det skulle vara att ’distansarbeta’...”) och förstärks sedan efterhand. Däremot innehåller det andra textstycket
ingen direkt formulering av författarens egen ståndpunkt. Det är snarare skrivet
som en rad svar på argument som författaren är emot, vilket betyder att en förståelse av den andra författarens ståndpunkt kräver en högre tolkningsnivå än
förståelsen av den första författarens. När väl tolkningen av vardera författarens
ståndpunkt är klar, är det relativt enkelt att inse att ståndpunkterna kontrasterar.
De svagaste eleverna valde alternativ B. De klarade inte att se att de två texterna
handlar om samma ämne. Elever som valde alternativ A och C förstår att de två
texterna behandlar samma ämne men lyckas inte inse att de uttrycker motsatta
åsikter. På nivå 3 fick lite drygt hälften av eleverna i OECD-länderna poäng för
denna fråga.
Fråga 7: DISTANSARBETE

R458Q07 – 0 1 9

Ge ett exempel på en typ av arbete som inte skulle passa så bra för distansarbete. Motivera
ditt
svar.
R458Q07 – 0 1 9
Fråga
7: DISTANSARBETE
.................................................................................................................................
Ge ett exempel på en typ av arbete som inte skulle passa så bra för distansarbete. Motivera
ditt svar.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
DI STANSA R BETE PO ÄNGSÄTTNING 7
.................................................................................................................................
UPPGIFTENS SYFTE:
Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text
DI STANSA R BETE PO ÄNGSÄTTNING 7
Använda tidigare kunskaper för att ge ett exempel som passar in på en kategori som
UPPGIFTENS
beskrivs iSYFTE:
en text
Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text
Full poäng
Använda tidigare kunskaper för att ge ett exempel som passar in på en kategori som
beskrivs i en text
Kod 1:
Anger en typ av arbete och ger en rimlig förklaring till varför en person som utför
den typen av arbete inte skulle kunna distansarbeta. Svaren MÅSTE ange (explicit
Full poäng
eller implicit) varför det är nödvändigt att vara på plats för det angivna arbetet.
Kod 1:

Anger en typ av arbete och ger en rimlig förklaring till varför en person som utför
den typen av arbete inte skulle kunna distansarbeta. Svaren MÅSTE ange (explicit
• Attimplicit)
bygga.varför
Det ärdet
svårt
att arbetaatt
med
träpåoch
tegel
frånangivna
vilket ställe
som
eller
är nödvändigt
vara
plats
för det
arbetet.

helst.
• Idrottare. Man måste vara på plats för att utföra idrotten.
• Rörmokare.
Man
kan inte
laga någon
annans
diskho
Att bygga. Det
är svårt
att arbeta
med trä
och tegel
frånhemifrån!
vilket ställe som
• Gräva
helst. diken för man måste vara där.
• Vård
– detMan
är svårt
attvara
kollapå
om
patienter
braidrotten.
via Internet.
Idrottare.
måste
plats
för att mår
utföra
• Rörmokare. Man kan inte laga någon annans diskho hemifrån!
Ingen poäng
• Gräva diken för man måste vara där.
• Vård – det är svårt att kolla om patienter mår bra via Internet.
Kod 0:

Anger en typ av arbete, men har inte med någon förklaring ELLER ger en förklaring
som inte anknyter till distansarbete.
Ingen poäng

• Att gräva diken.

Kod 0:

• Brandman.
Anger
en typ avPISA
arbete,
men
har15-åringars
inte med någon
förklaring ELLER
gerkunskaper
en förklaringi matematik och naturvetenskap
2009
om
läsförståelse
och
•som
Student
inte anknyter till distansarbete.
• Att gräva diken
diken.för det skulle vara ett hårt arbete. [Förklaring visar inte
det skulle vara svårt att distansarbeta.]
• varför
Brandman.
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• Att bygga. Det är svårt att arbeta med trä och tegel från vilket ställe som
helst.
• Idrottare. Man måste vara på plats för att utföra idrotten.
• Rörmokare. Man kan inte laga någon annans diskho hemifrån!
• Gräva diken för man måste vara där.
• Vård – det är svårt att kolla om patienter mår bra via Internet.
Ingen poäng
Kod 0:

Anger en typ av arbete, men har inte med någon förklaring ELLER ger en förklaring
som inte anknyter till distansarbete.

• Att gräva diken.
• Brandman.
• Student
• Att gräva diken för det skulle vara ett hårt arbete. [Förklaring visar inte
varför det skulle vara svårt att distansarbeta.]
Ger otillräckligt eller oklart svar.

• Man måste vara där.

Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.

• Chef. Ingen märker en i alla fall. [irrelevant förklaring].
Kod 9:

Saknas.

Kommentar
DISTANSARBETE
Fråga 7		
(R458Q07)
Denna
fråga
kräver
att
eleverna
skapar
ett
exempel
(ett
yrke) som passar en given kategori. Den
Sammanhang:
Arbete
textuella informationen som krävs för denna fråga finns i fotnotens definition av distansarbete.
Textformat: Löpande
Texttyp: Argument
36
Process: Reflektera och utvärdera: Reflektera
över och utvärdera en texts innehåll
Uppgiftsformat: Öppet svar
Svårighet: 524 (Nivå 3)

Kommentar
Denna fråga kräver att eleverna skapar ett exempel (ett yrke) som passar en
given kategori. Den textuella informationen som krävs för denna fråga finns i
fotnotens definition av distansarbete. Därför klassas denna fråga som löpande
vad gäller texttyp, trots att stimulus i sin helhet består av flera texter. Det beror
på att den bara hänvisar till ett enda textelement.
För att ge ett exempel på ett jobb där distansarbete skulle vara svårt måste
eleverna koppla sin förståelse av texten (definitionen av distansarbete) till utanförliggande kunskap, eftersom inget specifikt yrke nämns i texten. Av detta skäl
klassas den här frågan som reflektera och utvärdera, med underkategorin reflektera och utvärdera textinnehåll.
För att få poäng i denna fråga behövde eleverna både ge ett exempel och motivera varför deras exempel passade den givna kategorin, och förklaringen måste
hänvisa – implicit eller explicit – till det faktum att arbetaren skulle behöva vara
fysiskt närvarande för att kunna utföra sitt arbete. Även om spektret av svar som
skulle kunna få full poäng var mycket brett misslyckades många elever med att
få full poäng eftersom de inte gav någon förklaring alls, eller gav en förklaring
som inte visade att de förstod att det jobb de angav skulle kräva arbetarens fysiska närvaro. Ett exempel på det senare var ”Gräva diken, för det skulle innebära
hårt arbete”. Jämför det med följande poänggivande svar: ”Gräva diken, för då
måste man vara där.”
Nästan 60 procent av eleverna fick full poäng för denna fråga.
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3.4

Resultat på läsuppgifterna

Resultaten på läsuppgifterna i PISA 2009 kommer att presenteras på olika sätt
i detta avsnitt. Först redovisas andelen elever som presterar på olika nivåer av
den kombinerade lässkalan och därefter andelen elever som presterar på olika
nivåer i de olika delskalorna. Därefter anges medelvärden på den kombinerade
lässkalan och de fem delskalorna. Skillnader mellan länder analyseras därefter
med hjälp av standardavvikelser från den kombinerade lässkalan. Efter att dessa
övergripande resultat presenterats kommer resultaten att analyseras utifrån olika
utgångspunkter:
• Skillnader i läsning mellan flickor och pojkar
• Invandring, språk och läsning
• Socioekonomisk bakgrund
De svenska resultaten ifrån PISA 2009 avseende läsprestationer presenteras i
de flesta tabeller och figurer i relation till andra OECD-länder.1 I några fall har
också information tagits med om andra länder än OECD-länderna.
Redovisningen i detta avsnitt kommer att i huvudsak beskriva resultaten ifrån
PISA 2009. Jämförelser med tidigare PISA-undersökningar (2000, 2003 och
2006) görs i avsnitt 3.6 där förändringar i resultat mellan de olika undersökningarna särskilt analyseras.
Andel elever på lässkalans olika nivåer
Figur 3.3 visar hur stor andel av eleverna som ligger på nivå 3, 4, 5 och 6 i den
kombinerade lässkalan. Elever som ligger på nivå 3 och däröver kan anses ha
läsfärdigheter som kan beskrivas som acceptabla till mycket goda.
I genomsnitt ligger 57 procent av eleverna i OECD på nivå 3 eller högre
(dvs. på nivåerna, 3, 4, 5 och 6) på den kombinerade lässkalan. Fem länder har
två tredjedelar eller mer av sina elever på minst nivå 3. Dessa länder är Sydkorea
(79 procent), Finland (75 procent), Kanada (70 procent), Japan (68 procent)
samt Nya Zeeland (66 procent). 59 procent av de svenska eleverna ligger på
nivå 3 och däröver. Det är något högre än OECD genomsnittet på 57 procent.
Figur 3.4 visar hur stor andel av eleverna som ligger på de två högsta nivåerna
i den kombinerade lässkalan (nivå 5 och 6).
I medeltal finns 8 procent av eleverna i OECD-länderna på nivå 5 och 6. Endast ett land har mer än 15 procent av eleverna på de högsta två nivåerna (Nya
Zeeland, 16 procent). Ytterligare sex länder har mer än 10 procent av eleverna
på nivå 5 och 6, nämligen Finland (15 procent), Sydkorea (13 procent), Japan
(13 procent), Australien (13 procent), Kanada (13 procent) och Belgien (11
procent). 9 procent av de svenska eleverna låg på nivå 5 och 6, vilket är strax
över OECD:s medeltal på 8 procent.
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 den kombinerade lässkalan signalerar att ett land
kan förvänta sig problem i framtiden i form av en stor grupp människor som

1

Följande länder är medlemmar i OECD Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya
Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien,
Tyskland, Turkiet, Ungern, USA och Österrike. Den som är intresserad av information om resultaten ifrån andra
länder än de som tas med i denna rapport kan hitta denna information i den internationella PISA rapporten.
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inte har tillräcklig läsförmåga för att kunna sköta sitt arbete optimalt och fungera som samhällsmedborgare. Hur bra presterar då våra svagaste läsare i jäm
förelse med övriga länders svagaste läsare? I figur 3.5 visas andelen elever på nivå
1a, 1b och under.
I medeltal presterar 19 procent av eleverna på nivå 1a, 1b och under dessa.
I Mexiko presterar hela 40 procent av alla elever på dessa nivåer. I Turkiet (25
procent), Luxemburg (26 procent), Israel (27 procent), Österrike (28 procent)
och Chile (31 procent) ligger en fjärdedel eller något mer av eleverna på dessa
nivåer. Två länder har en andel elever som är lägre än 10 procent på denna nivå
– Sydkorea (6 procent) och Finland (8 procent). Ytterligare sex länder har en
andel som är lägre än 15 procent – Kanada (10 procent), Estland (13 procent),
Japan (14 procent), Australien (14 procent), Nederländerna (14 procent) och
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Nya Zeeland (14 procent). I Sverige är motsvarande andel elever 17 procent,
alltså något lägre än OECD:s medeltal.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige på den kombinerade lässkalan har en andel elever som är:
• något högre än OECD:s genomsnitt sammantaget på nivåerna 3, 4, 5 och 6,
• strax över OECD:s genomsnitt på nivåerna 5 och 6 och
• lägre än OECD:s genomsnitt på nivåerna 1a, 1b och under.
Andelen elever på delskalornas olika nivåer
I tabell 3.9 nedan framgår andelen svenska elever på de olika nivåerna (6, 5, 4,
3, 2, 1a, 1b och under 1b) i de olika lässkalorna i jämförelse med genomsnittsvärdet för elever i OECD-länderna.
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Andelen elever i procent som presterar på olika nivåer av de olika delskalorna i läsning
Nivå på lässkalor

Läsnivåer /
skalor

Under 1b

1b

1a

2

3

4

5

6

1,5

4,3

11,7

23,5

29,8

20,3

7,7

1,3

Totala lässkalan

Sverige
OECD

1,1

4,6

13,1

24,0

28,9

20,7

6,8

0,8

Söka och inhämta
information

Sverige

1,8

4,4

10,3

21,5

28,6

22,3

9,2

1,9

Sammanföra och
göra en tolkning

OECD

2,0

5,0

12,6

22,4

27,5

20,9

8,1

1,4

Sverige

1,9

4,6

12,7

23,4

28,5

19,4

8,1

1,5

OECD

1,1

4,6

13,6

24,2

28,1

20,2

7,2

1,1

Sverige

1,5

4,2

10,8

22,6

29,6

21,2

8,5

1,6

Reflektera
och utvärdera

OECD

1,6

4,9

12,8

23,0

28,2

20,8

7,6

1,2

Löpande text

Sverige

1,7

4,3

11,5

23,1

28,9

20,3

8,6

1,6

OECD

1,3

4,7

13,1

23,7

28,4

20,6

7,2

1,0

Icke-löpande text

Sverige

1,5

3,9

11,3

23,5

30,7

20,6

7,4

1,1

OECD

1,5

4,8

12,8

23,6

28,8

20,5

7,0

1,0

60

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

I Sverige är andelen elever som ligger på minst nivå 3 på delskalan söka och
inhämta information 62 procent, på delskalan reflektera och utvärdera cirka 61
procent och på delskalan sammanföra och tolka drygt 57 procent. I OECD som
helhet är andelen elever som ligger på minst nivå 3 på delskalorna söka och inhämta information samt reflektera och utvärdera cirka 58 procent vardera och på
delskalan sammanföra och tolka cirka 57 procent.
I Sverige är andelen elever som ligger på de högsta nivåerna (nivå 5 och 6) på
delskalan söka och inhämta information cirka 11 procent, på delskalan reflektera
och utvärdera, cirka 10 procent och på delskalan sammanföra och tolka drygt nio
procent. I OECD som helhet är andelen elever som ligger på dessa höga nivåer
på delskalan söka och inhämta information drygt nio procent, på delskalan reflektera och utvärdera nästan nio procent och på delskalan sammanföra och tolka
drygt åtta procent.
I Sverige är andelen elever som ligger på de lägsta nivåerna (1a och därunder)
på delskalorna söka och inhämta information samt reflektera och utvärdera drygt
16 procent medan drygt 19 procent av eleverna finns på delskalan sammanföra
och tolka. I OECD som helhet är andelen elever som ligger på de lägsta nivåerna
på delskalorna mycket lika varandra (19,3–19,6 procent).
Skillnaderna i andel elever på delskalorna löpande och icke-löpande texter är
mycket små både i Sverige och i OECD som helhet.
För samtliga delskalor och nivåer gäller att en något högre andel av de svenska eleverna ligger på nivå 3 och högre och en lägre andel på nivå 1 och under i
jämförelse med elever från OECD som helhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• Sverige har mellan 57,5 och 62 procent av eleverna på nivå 3 eller högre på
alla fem delskalorna,
• Sverige har något högre andel av eleverna på nivå 3 eller högre på alla fem
delskalorna än i OECD sammantaget,
• Sverige har något mindre andel elever på nivå 1a och där under på alla fem
delskalorna än i OECD sammantaget,
• de svenska eleverna presterar bäst på delskalan söka och inhämta information och
• i både Sverige och i OECD som helhet tycks delskalan sammanföra och tolka
förorsaka mest problem.
Svenska elevers medelvärden
I föregående avsnitt beskrevs länders prestationer på de olika förmågenivåerna.
Jämförelser mellan länders elevprestationer i läsning kan även göras med hjälp av
ländernas medelpoäng. För PISA 2009 är OECD-medelvärdet 494 med en standardavvikelse på 93. Det genomsnittliga resultatet för de svenska 15-åringarna i
PISA 2009 var 497 poäng på lässkalan. Resultatet sammanfattas i tabell 3.10.
Sydkorea och Finland är de högst presterande OECD-länderna med medelpoäng på 539 respektive 536. Shanghai-Kina, som inte är en OECD-medlem,
är dock unik och presterar med sina 556 poäng bättre än dessa båda OECDländer. Ytterligare en grupp länder presterar omkring en kvarts standardavvikelse
eller mer över OECD-medelvärdet: Hongkong-Kina (533), Singapore (526),
Kanada (524), Nya Zeeland (521), Japan (520) och Australien (515). Alla dessa
med undantag av Finland är antingen asiatiska (inklusive Singapore) eller engelsktalande OECD-länder. Ytterligare åtta länder har medelvärden som är över
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Tabell 3.10 Länder vars elevers resultat på lässkalan är bättre, inte signifikant skilt
från eller sämre än svenska elevers
Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant
skillnad. Sverige (497 p)

OECD-länder

OECD-länder

Sydkorea
Finland
Kanada
Nya Zeeland
Japan
Australien
Belgien

(539)
(536)
(524)
(521)
(520)
(515)
(506)

Övriga länder
Shanghai-Kina
Hongkong-Kina
Singapore

(556)
(533)
(526)

Nederländerna
Norge
Estland
Schweiz
Island
Polen
USA
Tyskland
Frankrike
Irland
Storbritannien
Ungern
Danmark
Portugal
Övriga länder
Liechtenstein
Taiwan

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige
OECD-länder

(508)
(503)
(501)
(501)
(500)
(500)
(500)
(497)
(496)
(496)
(494)
(494)
(495)
(489)
(499)
(495)

Italien
Grekland
Slovenien
Spanien
Tjeckien
Slovakien
Israel
Luxemburg
Österrike
Turkiet
Chile
Mexiko

(486)
(483)
(483)
(481)
(478)
(477)
(474)
(472)
(470)
(464)
(449)
(425)

Övriga länder
Macao-Kina
Lettland
Kroatien
Litauen
Dubai
Ryssland
Serbien
Bulgarien
Uruguay
Rumänien
Thailand
Trinidad och Tobago
Colombia
Brasilien
Montenegro
Jordanien
Tunisien
Indonesien
Argentina
Kazakstan
Albanien
Qatar
Panama
Peru
Azerbajdzjan
Kirgizistan

(487)
(484)
(476)
(468)
(459)
(459)
(442)
(429)
(426)
(424)
(421)
(416)
(413)
(412)
(408)
(405)
(404)
(402)
(398)
(390)
(385)
(372)
(371)
(370)
(362)
(314)

OECD:s medelvärde: Nederländerna (508), Belgien (506), Norge (503), Estland (501), Schweiz (501), Polen (500), Island (500) och Liechtenstein (499).
Nio andra OECD-länder presterar på en nivå som inte skiljer sig från OECDmedelvärdet: USA, Sverige, Tyskland, Irland, Frankrike, Danmark, Storbritannien, Ungern och Portugal. Även Taiwan tillhör denna kategori.
Det lägst presterande OECD-landet, Mexiko har en genomsnittspoäng på
425. Det betyder att avståndet mellan de högst och lägst presterande OECDländerna är 114 poäng – mer än en standardavvikelse.
I det följande fokuseras på Sveriges resultat i relation till övriga länder. Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Australien och Belgien är OECDländer vars elever presterar bättre än de svenska eleverna på lässkalan.
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Tabell 3.11 OECD-länder vars resultat på delskalorna söka och inhämta information, sammanföra och tolka, reflektera
och utvärdera, löpande texter samt icke-löpande texter är bättre, inte signifikant skilt ifrån eller sämre än
svenska elevers
Delskalor
Söka och inhämta
information

Sammanföra
och tolka

Reflektera och
utvärdera

Löpande texter

Icke-löpande texter

Sverige 505 p

Sverige 494 p

Sverige 502 p

Sverige 499 p

Sverige 498 p

Signifikant
bättre än
Sverige

Sydkorea
Finland
Japan
Nya Zeeland
Nederländerna
Kanada
Belgien
Australien

Sydkorea
Finland
Kanada
Japan
Nya Zeeland
Australien
Belgien
Island
Polen

Sydkorea
Finland
Kanada
Nya Zeeland
Australien
Japan
USA

Sydkorea
Finland
Kanada
Japan
Nya Zeeland
Australien

Sydkorea
Finland
Nya Zeeland
Kanada
Australien
Japan
Nederländerna
Estland
Belgien
Storbritannien

Ej signifikant
skilda från
Sverige

Norge
Island
Estland
Schweiz
Danmark
Tyskland
Ungern
Polen
Irland

Nederländerna
Norge
Schweiz
Tyskland
Estland
Frankrike
Ungern
USA
Irland
Danmark
Storbritannien
Italien
Slovenien
Tjeckien
Portugal

Nederländerna
Belgien
Norge
Estland
Storbritannien
Irland
Polen
Schweiz
Island
Portugal
Frankrike

Nederländerna
Norge
Belgien
Polen
Island
USA
Schweiz
Estland
Irland
Ungern
Danmark
Tyskland
Frankrike
Portugal
Storbritannien

Schweiz
USA
Island
Frankrike
Norge
Tyskland
Irland
Polen
Danmark

Signifikant
sämre än
Sverige

Frankrike
USA
Storbritannien
Slovakien
Slovenien
Portugal
Italien
Spanien
Tjeckien
Österrike
Luxemburg
Grekland
Turkiet
Israel
Chile
Mexiko

Grekland
Slovakien
Spanien
Luxemburg
Israel
Österrike
Turkiet
Chile
Mexiko

Danmark
Tyskland
Grekland
Ungern
Spanien
Israel
Italien
Turkiet
Luxemburg
Slovenien
Slovakien
Österrike
Tjeckien
Chile
Mexiko

Italien
Grekland
Slovenien
Spanien
Slovakien
Tjeckien
Israel
Luxemburg
Österrike Turkiet
Chile
Mexiko

Portugal
Ungern
Italien
Slovenien
Tjeckien
Spanien
Grekland
Luxemburg
Österrike
Slovakien
Israel
Turkiet
Chile
Mexiko

OECD 495 p

OECD 493 p

OECD 494 p

OECD 494 p

OECD 493 p

Fjorton OECD-länder har resultat som inte skiljer sig från Sveriges. Tolv länder
inom OECD har sämre resultat än Sverige. En särskild blick på de nordiska länderna visar att Finlands resultat är bättre än Sveriges medan resultaten i övriga
nordiska länder inte skiljer sig ifrån Sveriges. Av länderna utanför OECD presterar Shanghai-Kina, Hongkong-Kina och Singapore bättre än Sverige medan
Liechtenstein och Taiwan har resultat som inte skiljer sig från Sveriges. Övriga
länder utanför OECD presterar sämre än Sverige.
I tabell 3.11 jämförs OECD-länderna med Sverige med avseende på elevernas
prestationer på delskalorna söka och inhämta information, sammanföra och tolka,
reflektera och utvärdera, löpande texter samt icke-löpande texter. I PISA 2009 är
OECD-medelvärdet på delskalan söka och inhämta information 495 poäng, del-
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skalan sammanföra och tolka 493 poäng, delskalan reflektera och utvärdera 494
poäng, delskalan löpande text 494 och delskalan icke-löpande texter 493 poäng.
Mellan 6 och 10 OECD-länder presterar bättre, 9–16 länder presterar sämre
och 9–15 länder har resultat som inte skiljer sig från Sveriges. Elever i Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland, Japan och Australien har bättre resultat än
elever i Sverige på samtliga fem skalor. Belgien och Nederländerna har bättre
resultat på tre respektive två skalor. Mexiko, Chile, Israel, Turkiet, Luxemburg,
Österrike, Spanien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Italien är sämre på fem
eller fyra skalor. En grupp länder har resultat som inte är skilt från Sveriges på
fem eller fyra skalor: Irland, Norge, Schweiz, Island, Danmark, Tyskland, Polen,
Estland och Frankrike.
På delskalan icke-löpande texter är tio länder bättre än Sverige och på delskalan sammanföra och tolka är nio länder bättre. På övriga skalor är 6–8 OECDländer bättre än Sverige.
Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• det svenska medelvärdet på den kombinerade lässkalan inte skiljer sig från
medelvärdet för OECD som helhet,
• sju OECD-länder och tre länder/regioner utanför OECD har ett medelvärde
på den kombinerade lässkalan som är högre än det svenska medelvärdet,
• 14 OECD-länder och två länder/regioner utanför OECD har ett medelvärde
som inte skiljer sig från det svenska medelvärdet,
• 12 OECD-länder och 26 länder/regioner utanför OECD har ett medelvärde
som är lägre än det svenska medelvärdet,
• på delskalorna har 6–10 OECD-länder medelvärden som är högre än det
svenska medelvärdet, 9–15 länder har medelvärden som inte skiljer sig ifrån
de svenska medelvärdena och 9–16 länder har medelvärden som är lägre än
det svenska medelvärdet,
• i relation till andra OECD-länder tycks de svenska eleverna klara sig bäst på
delskalorna reflektera och utvärdera samt löpande text.
Skillnader inom länder
Bakom ländernas medelvärden kan väldigt olika fördelningar inom länderna
dölja sig. Dessa fördelningar har delvis belysts genom redovisningen av andel
elever på olika prestationsnivåer (se figurerna 3.3, 3.4 och 3.5). Dessa redovisningar kompletteras här med ytterligare ett mått på hur elevernas prestationer
varierar inom OECD-länder. I figur 3.6 redovisas standardavvikelserna för eleverna inom de olika länderna.
Standardavvikelserna varierar mellan 112 i Israel och 79 i Sydkorea. Bland
OECD-länder ligger Sverige relativt högt, endast åtta länder av 34 har högre
spridning än Sverige. Flera länder som har högre medelvärde än Sverige på den
kombinerade lässkalan (se tabell 3.10) har också en lägre spridning mellan elevprestationerna än Sverige. Detta gäller för Sydkorea, Finland och Kanada. Samtidigt kan noteras att Nya Zeeland, Japan och Belgien har högre medelvärden
än Sverige, men också högre spridning mellan eleverna. Några av de länder som
har en låg spridning har också höga medelvärden så som Sydkorea och Finland,
men det finns också länder så som Mexiko, Chile och Turkiet som har låg spridning och låga medelvärden. Sydkorea och Finland visar att det är möjligt att
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Standardavvikelserna för lässkalan inom OECD-länderna

samtidig uppnå mycket höga medelvärden och hålla elevernas prestationer väl
samlade.
Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• Sverige har en spridning av elevprestationer på den kombinerade lässkalan
som i jämförelse med andra OECD-länder är relativt hög.
Skillnader i läsning mellan flickor och pojkar
Traditionellt har flickor läst bättre än pojkar. Ur detta perspektiv är det av intresse att se om det finns skillnader i läsning mellan flickor och pojkar och hur
dessa skillnader ser ut. Figur 3.7 visar hur stor skillnaden mellan flickor och pojkar är på PISA:s kombinerade lässkala i OECD-länderna.
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Skillnad i läsförmåga mellan flickor och pojkar i PISA 2009

Som framgår av figur 3.7 har flickor i samtliga OECD-länder bättre resultat på
den kombinerade lässkalan än pojkar. Den svenska skillnaden är större än den
genomsnittliga bland OECD-länderna. Intressant att notera är att Finland, som
har det näst högsta medelvärdet på den kombinerade lässkalan, i likhet med
Slovenien har den största skillnaden i medelvärde mellan pojkar och flickor.
Samtidig kan konstateras att Sydkorea, som har det högsta medelvärdet på den
kombinerade lässkalan, har en mindre skillnad än Sverige.
Figur 3.8 visar andelen flickor och pojkar med de lägsta resultaten på den kombinerade lässkalan, dvs. flickor och pojkar som ligger på nivå 1a eller under.
En betydligt högre andel av de svenska pojkarna (24,2 procent) än av flickorna
(10,5 %) finns på nivå 1a och under. Samma mönster finns i samtliga OECDländer. Andelen flickor (12,6 procent) och pojkar (25 procent) är dock högre i
OECD som helhet än i Sverige. I Sydkorea (2 procent) och Finland (3 procent)
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Figur 3.8

Andelen flickor och pojkar med lägsta resultaten på lässkalan, på eller
under nivå 1a
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finns mycket få flickor på de lägsta nivåerna på den kombinerade lässkalan.
Dessa länder har också, i jämförelse med andra länder, relativt få pojkar på
denna nivå (9 respektive 13 procent). I Mexiko ligger nästan hälften av pojkarna
(46 procent) och omkring en tredjedel av flickorna (34 procent) på de lägsta
nivåerna.
I tabell 3.12 visas andelen flickor och pojkar samt differensen mellan dem i
Sverige och i OECD-länderna på den kombinerade lässkalans olika nivåer.
Tabell 3.12 Andel flickor och pojkar samt differensen mellan dessa på lässkalans olika nivåer i Sverige och i OECD
Sverige
Flickor
Nivå

OECD

Pojkar

Flickor

Pojkar

%

m-fel

%

m-fel

Diff fl-po

%

m-fel

%

m-fel

6

2,0

0,4

0,7

0,2

1,3

1,2

0,1

0,5

0,0

Diff fl-po
0,7

5

10,2

0,9

5,3

0,6

4,9

8,8

0,1

4,8

0,1

4,0

4

24,5

1,3

16,3

1,0

8,2

24,7

0,2

16,8

0,2

7,9

3

31,8

1,3

27,8

1,2

4,0

30,9

0,2

27,0

0,2

3,9

2

21,1

1,1

25,8

1,4

-4,7

21,9

0,2

26,0

0,2

-4,1

1a

7,8

0,7

15,4

1,1

-7,6

9,5

0,1

16,6

0,2

-7,1

1b

2,0

0,5

6,5

0,6

-4,5

2,6

0,1

6,6

0,1

-4,0

Under 1b

0,7

0,3

2,3

0,4

-1,6

0,5

0,0

1,8

0,1

-1,3

På nivå 5 och 6 är andelen flickor högre än andelen pojkar i både Sverige och
OECD. Andelen flickor (12,2 procent) och andelen pojkar (6,0 procent) på
dessa nivåer är dock högre i Sverige än i OECD (flickor 10 procent och pojkar
5,3 procent).
Tabell 3.13 visar resultaten på den kombinerade lässkalan och de olika
delskalorna för flickor och pojkar i Sverige och OECD som helhet.
Tabell 3.13 Resultat på lässkalan och delskalorna för flickor och pojkar i Sverige och OECD
Sverige
Flickor
Skala

Pojkar

OECD
Diff flickor –
pojkar

Flickor

Pojkar

Diff flickor –
pojkar

m

m-fel

m

m-fel

diff

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

diff

m-fel

Lässkalan

521

(3,1)

475

(3,2)

46

(2,7)

513

(0,5)

474

(0,6)

39

(0,6)

Söka och inhämta
information

531

(3,2)

479

(3,3)

52

(2,9)

515

(0,6)

475

(0,7)

40

(0,7)

Sammanföra
och tolka

514

(3,4)

475

(3,4)

40

(3,2)

512

(0,5)

476

(0,6)

36

(0,6)

Reflektera och utvärdera

529

(3,3)

476

(3,2)

53

(2,8)

517

(0,6)

472

(0,7)

44

(0,7)

Löpande texter

523

(3,3)

476

(3,2)

47

(2,8)

515

(0,5)

473

(0,6)

42

(0,6)

Icke-löpande texter

521

(3,2)

475

(3,0)

46

(2,7)

511

(0,5)

475

(0,6)

36

(0,7)

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

I så väl Sverige som i OECD har flickorna bättre genomsnittliga resultat på
samtliga lässkalor. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är dock större i Sverige än i OECD på samtliga skalor. Störst är skillnaden i Sverige på delskalan
reflektera och utvärdera och minst på delskalan sammanföra och tolka. Det samma
gäller för OECD, med tillägget att skillnaden är den samma för sammanföra och
tolka och icke-löpande texter.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att i Sverige liksom i OECD som helhet:
• har flickor bättre resultat på den kombinerade lässkalan än pojkar,
• har flickor också bättre resultat på samtliga delskalor än pojkar,
• är andelen pojkar högre än andelen flickor på läsnivåerna 2 och under,
• är andelen flickor högre än andelen pojkar på läsnivåerna 5 och 6.
Invandring, språk och läsning
Elever med utländsk bakgrund utgör en heterogen grupp som kommer från olika länder och som skiljer sig åt bland annat med avseende på språk, kultur och
huruvida de själva invandrat eller om de är födda av föräldrar som invandrat.
De som själva invandrat skiljer sig också åt med avseende på ålder vid ankomsten till Sverige. I hela OECD har mer än 10 procent av de elever som deltog i
PISA utländsk bakgrund, dvs. är själva födda i ett annat land än där de gjorde
PISA-testet eller deras båda föräldrar är födda i ett annat land än där eleven
gjorde PISA-testet. Denna grupp representerar 40 procent av eleverna i Luxem
burg. I Kanada, Schweiz och Nya Zeeland är andelen elever med utländsk
bakgrund mellan en femtedel och en fjärdedel. Sverige tillhör tillsammans med
Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien länder där dessa elever
utgör mellan 10 och 15 procent av samtliga elever.
PISA skiljer mellan tre grupper av elever:
• Infödda elever: född i testlandet med minst en förälder också född i testlandet
eller född utomlands men med minst en förälder född i testlandet.
• Elever med utländsk bakgrund födda i testlandet: elever som är födda i testlandet men båda föräldrarna är födda i annat land än testlandet.
• Elever med utländsk bakgrund födda i annat land än testlandet: elever som är
födda i annat land än testlandet och båda föräldrarna är födda i annat land än
testlandet.
Testlandet är det land i vilket eleven gjorde PISA-testet och därmed också det
land där eleven går i skolan.
Omsatta på förhållanden i Sverige innebär det att man i Sverige kan skilja på
tre grupper av elever:
• Infödda elever: eleverna och minst en av deras föräldrar är födda i Sverige.
Dessutom räknas elever som är födda utomlands men där minst en förälder
är född i Sverige som infödda.
• Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige: eleverna är född i Sverige men
båda deras föräldrar är födda utomlands.
• Elever med utländsk bakgrund födda utomlands: både eleverna och deras båda
föräldrar är födda utomlands.
I PISA:s elevenkät fanns frågan: I vilket land är du och dina föräldrar födda?
Eleverna skulle ange Sverige eller Annat land för sig själv, sin mamma och pappa.
Denna information kopplas sedan samman med information om elevernas läsprestationer.
I tabell 3.14 visas hur många procent av de infödda eleverna, eleverna med
utländsk bakgrund födda utomlands och eleverna med utländsk bakgrund födda i testlandet som presterar på lässkalans olika nivåer i Sverige och OECD.
En jämförelse mellan resultaten för infödda elever i Sverige och elever infödda
i OECD-länderna som helhet visar att skillnaderna är relativt små. OECD har
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Tabell 3.14 Andel (%) infödda elever, elever med utländsk bakgrund födda i testlandet och elever med utländsk bakgrund
födda utomlands (ej testlandet) på lässkalans olika nivåer i Sverige och OECD
Elever med utländsk
bakgrund födda i testlandet

Infödda elever
Sverige
Nivå

OECD

Sverige

Elever med utländsk bakgrund
födda utomlands (ej testlandet)

OECD

Sverige

OECD

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

6

1,5

0,3

0,9

0,0

0,1

0,2

0,6

0,1

0,4

0,6

0,8

m-fel
0,2

5

8,5

0,6

7,2

0,1

3,0

1,2

4,7

0,4

2,4

1,6

4,5

0,4

4

21,8

0,9

21,8

0,2

12,6

3,1

14,8

0,7

7,8

3,7

12,3

0,7

3

31,0

1,0

29,7

0,2

25,2

2,9

25,2

0,9

16,5

4,2

21,1

0,9

2

22,9

1,0

23,6

0,2

28,7

3,0

27,8

0,9

25,3

3,9

25,3

0,9

1a

10,3

0,7

12,1

0,1

18,1

2,1

17,1

0,7

26,0

4,3

21,8

0,8

1b

3,2

0,4

3,9

0,1

9,1

2,4

7,5

0,5

13,9

3,3

10,7

0,6

Under 1b

0,8

0,2

0,8

0,0

3,2

1,2

2,3

0,3

7,8

2,3

4,0

0,4

en något högre andel elever på nivå 2 och under medan Sverige har en högre
andel elever på nivå 3 och över.
En jämförelse mellan resultaten för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige
och elever med utländsk bakgrund födda i testlandet i OECD som helhet visar ett
delvis motsatt mönster. Sverige har en något högre andel elever på nivå 2 och
under medan OECD som helhet har en högre andel elever på nivå 4 och över.
På nivå 3 finns ingen skillnad. I både Sverige och i OECD finns en fjärdedel av
de elever med utländsk bakgrund som är födda i testlandet på nivå 3.
En jämförelse mellan resultaten för elever med utländsk bakgrund födda utomlands visar att Sverige har en högre andel elever på nivå 1a och under, på nivå
2 finns en fjärdedel av eleverna både i Sverige och i OECD som helhet medan
OECD har en högre andel elever än Sverige på nivåerna 3 och över.
I tabell 3.15 visas hur stor andel infödda eleverna, elever med utländsk bakgrund födda utomlands och elever med utländsk bakgrund födda i testlandet
utgör av hela populationen och deras medelpoäng på lässkalan.
Andelen elever med utländsk bakgrund (födda i testlandet eller utomlands) är
något högre (11,7 procent) i Sverige än i OECD som helhet (10,3 procent).
Samma gäller för elever med utländsk bakgrund födda i testlandet, 8 procent i
Sverige och 5,8 procent i OECD medan andelen elever med utländsk bakgrund
födda utomlands är obetydligt högre i OECD (4,5 procent) än i Sverige (3,7
procent).
Infödda elever presterar något bättre i Sverige (507 poäng) än i OECD (499
poäng) medan elever med utländsk bakgrund, födda i testlandet eller utomTabell 3.15 Läsprestationer för infödda elever respektive elever med utländsk bakgrund i Sverige och OECD
% av totalgruppen
Sverige
Grupp
Infödda elever

Medelpoäng på lässkalan
OECD

Sverige

OECD

%

m-fel

%

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

88,3

1,2

89,7

0,1

507

2,7

499

0,5

Elever med utländsk bakgrund
födda i testlandet

8,0

0,8

5,8

0,1

454

7,5

468

3,0

Elever med utländsk bakgrund
födda utomlands (ej testlandet)

3,7

0,5

4,5

0,1

416

11,3

449

2,0

Elever med utländsk bakgrund
födda i testlandet eller födda utomlands (ej testlandet)

11,7

1,2

10,3

0,1

442

6,9

457

1,4
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Tabell 3.16 Skillnader i medelpoäng på lässkalan för infödda elever respektive elever med utländsk bakgrund i Sverige
och OECD

Diff elever med
utländsk bakgrund
födda utomlands
(ej testlandet)
– infödda elever

Diff. elever med
utländsk bakgrund
födda i testlandet
– infödda elever

Diff. elever med
utländsk bakgrund
födda utomlands (ej
testlandet) – elever
med utländsk bakgrund födda i testlandet

Diff elever med
utländsk bakgrund
– infödda elever

Diff elever med
utländsk bakgrund –
infödda elever efter
kontroll av socio
ekonomisk bakgrund

diff

m-fel

diff

m-fel

diff

m-fel

diff

m-fel

diff

m-fel

Sverige

-53,5

7,7

-91,2

11,6

-37,7

12,2

-65,5

7,2

-40,0

6,2

OECD

-32,5

1,7

-51,7

1,9

-18,0

2,4

-43,1

1,4

-27,1

1,3

Diff Sverige
–OECD

21,0

39,4

19,7

22,4

12,9

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

lands, presterar bättre i OECD som helhet (468 respektive 449 poäng) än i Sverige (454 respektive 416 poäng).
I tabell 3.16 fokuseras skillnaderna i medelpoäng på lässkalan för infödda elever
och elever med utländsk bakgrund.
Skillnaderna i läsprestationer mellan infödda elever respektive elever med
utländsk bakgrund är totalt sett större i Sverige (65,5 poäng) än i OECD som
helhet (43,1). När den socioekonomiska bakgrunden kontrolleras försvinner
dock 25,5 poäng av prestationsskillnaden på lässkalan i Sverige och 16 poäng av
prestationsskillnaden på lässkalan i OECD som helhet.
I elevenkäten fick eleverna besvara frågan: Om du INTE är född i Sverige, hur
gammal var du när du kom till Sverige? Eleverna ombads ange sin ålder vid ankomsten i antal år. Dessa elever med utländsk bakgrund födda utomlands delades upp i tre åldersgrupper: 5 år eller yngre, mellan 6 och 12 år samt äldre än 12
år. I tabell 3.17 visas hur stor andel eleverna i respektive åldersgrupp utgjorde av
samtliga elever med utländsk bakgrund födda utomlands och hur bra de presterade på läsprovet.
De elever med utländsk bakgrund födda utomlands som anlände när de var
5 år eller yngre har bättre resultat i läsning (480 poäng) än de som anlände när
de var mellan 6 och 12 år (431 poäng) eller äldre än 12 år (384 poäng). En stor
del av skillnaderna mellan elever med utländsk bakgrund födda utomlands som
anlände till Sverige i olika åldrar försvinner dock när den socioekonomiska bakgrunden kontrolleras.
I elevenkäten fick eleverna besvara frågan: Vilket språk talar du oftast hemma?
Av elevernas svar framkom att eleverna med utländsk bakgrund utgjordes av:
• Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige som oftast talar svenska
hemma (28,4 procent).

Tabell 3.17 Läsprestationer för elever med utländsk bakgrund födda utomlands som anlänt till Sverige i olika åldrar
Elever med utländsk bakgrund födda utomlands
5 år eller yngre
Andel av elever med
utländsk bakgrund
födda utomlands

mellan 6 och 12 år

Läsresultat

Andel av elever med
utländsk bakgrund
födda utomlands

äldre än 12 år

Läsresultat

Andel av elever med
utländsk bakgrund
födda utomlands

Läsresultat

%

m-fel

m

m-fel

%

m-fel

m

m-fel

%

m-fel

m

m-fel

48,5

3,5

480

10,5

37,9

3,1

431

15,2

13,7

2,4

384

29,0
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• Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige som oftast talar annat språk
hemma (39,1 procent).
• Elever med utländsk bakgrund födda utomlands som oftast talar svenska
hemma (5,6 procent).
• Elever med utländsk bakgrund födda utomlands som oftast talar annat språk
hemma (26,9 procent).
Cirka två tredjedelar av eleverna med utländsk bakgrund talar alltså ett annat
språk än svenska hemma. Icke oväntat är det betydligt vanligare att de födda i
Sverige än de som är födda utomlands talar svenska hemma.
Tabell 3.18 visar hur stor andel av samtliga elever som oftast talade svenska
eller annat språk hemma och deras medelprestationer på läsprovet.
Bland eleverna med utländsk bakgrund presterar de som oftast talar annat språk
än svenska hemma lägre (433 poäng) än de som använder svenska hemma (469
poäng). En mycket liten andel (1,2 procent) av de infödda eleverna talar oftast
annat språk än svenska hemma. Det kan finnas många förklaringar till att denna
grupp finns. Klart är att dessa elever presterar sämre (454 poäng) än infödda
elever som oftast talar svenska hemma (509 poäng).
Tabell 3.18 Läsprestationer för elever som talar olika språk hemma
Talar oftast svenska hemma

Infödda elever
Elever med
utländsk bakgrund

% av samtliga elever

m-fel

m

88,5

1,1

509

3,5

0,3

469

Talar oftast annat språk hemma
m-fel

% av samtliga elever

m-fel

m

m-fel

2,7

1,2

0,2

454

19,4

9,2

6,8

0,8

433

7,8

Tabell 3.19 visar resultaten på den kombinerade lässkalan för infödda elever och
elever med utländsk bakgrund uppdelat på flickor och pojkar.
I samtliga tre grupper har flickorna ett högre medelresultat på den kombinerade lässkalan än pojkarna i samma grupp. Flickor bland eleverna med utländsk
bakgrund som är födda utomlands har lika medelvärde på skalan som pojkar
bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Skillnaden mellan flickor
bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige och infödda pojkar är mindre än skillnaden mellan flickor och pojkar bland de infödda eleverna.
Tabell 3.19 Läsprestationer för infödda elever och elever med utländsk bakgrund, totalt och uppdelat på flickor och pojkar
Elever med utländsk
bakgrund födda utomlands

Elever med utländsk
bakgrund födda i Sverige

Infödda elever

Alla

Flickor

Pojkar

Alla

Flickor

Pojkar

Alla

Flickor

Pojkar

Medel

416

436

394

454

471

436

507

530

485

M-fel

11,3

14,4

12,9

7,5

9,9

8,9

2,7

2,8

3,2

Sammanfattning:
• Andelen elever med utländsk bakgrund (födda utomlands och födda i Sverige)
är något högre (11,7 procent) i Sverige än för motsvarande grupp i OECD
som helhet (10,3 procent).
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• Andelen med utländsk bakgrund födda i Sverige är högre (8 procent) i Sverige
än motsvarande grupp i OECD (5,8 procent).
• Andelen elever med utländsk bakgrund födda utomlands är något högre i
OECD (4,5 procent) än i Sverige (3,7 procent).
• Infödda elever presterar genomsnittligt något bättre i Sverige än i OECD.
Sverige har en högre andel infödda elever på nivå 3 och över än OECD som
helhet.
• Både de elever med utländsk bakgrund som är födda i testlandet och födda i annat land än testlandet presterar genomsnittligt bättre i OECD som helhet än
motsvarande grupp i Sverige.
• Sverige har en något högre andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige
på nivå 2 och under medan OECD som helhet har en högre andel elever i
motsvarande grupp på nivå 4 och över.
• Sverige har en högre andel elever med utländsk bakgrund födda utomlands på
nivå 1a och under medan OECD har en högre andel än Sverige av motsvarande grupp elever på nivåerna 3 och över.
• Skillnaderna i läsprestationer mellan infödda elever och elever med utländsk
bakgrund är totalt sett större i Sverige (66 poäng) än i OECD som helhet (43
poäng).
• De elever med utländsk bakgrund som är födda utomlands och som anlände
när de var 5 år eller yngre har bättre resultat i läsning än de som anlände när
de var mellan 6 och 12 år eller äldre än 12 år.
• Två tredjedelar av eleverna med utländsk bakgrund talar ett annat språk än
svenska hemma.
• Bland eleverna med utländsk bakgrund presterar de som oftast talar svenska
hemma betydligt bättre i läsning än de som använder annat språk än svenska
hemma.
• Flickor har i genomsnitt högre medelvärden på den kombinerade lässkalan än
pojkar bland såväl infödda elever som bland elever med utländsk bakgrund.
Socioekonomisk bakgrund
Barn kommer ifrån hem med olika bakgrund och olika resurser. En grundläggande tanke bakom all utbildning är att erbjuda barn oavsett deras familjers
socioekonomiska status en god utbildning. Forskning visar att den socioekonomiska bakgrunden trots dessa ambitioner ofta spelar en viktig roll för elevernas
studieframgång. Utifrån detta perspektiv är det angeläget att se till hur stor del
av variansen i elevresultat på den kombinerade lässkalan som kan förklaras av
elevernas socioekonomiska bakgrund. Figur 3.9 visar detta för Sverige och övriga OECD-länder.
Desto högre andel av variansen som förklaras av elevernas socioekonomiska
bakgrund, desto större betydelse har denna för deras resultat på den kombinerade lässkalan. I länder som Island, Estland och Finland har elevernas socioekonomiska bakgrund relativ liten betydelse för att förklara skillnader i läsning, medan den har större betydelse i ett land som Ungern. Både Finland och Sydkorea,
som har höga medelvärde på den kombinerade lässkalan, har en lägre andel av
variansen i elevresultat på lässkalan som förklaras av elevernas socioekonomiska
bakgrund än Sverige.
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Figur 3.9

Andel av variansen i elevresultat på lässkalan som förklaras av
elevernas socio-ekonomiska bakgrund

En annan faktor av intresse för att förklara skillnader mellan elever är skillnader
i resultat utifrån den typ av samhälle som eleverna bor i. Tabell 3.20 jämför
medelvärden för elever i skolor belägna i olika typer av samhällen i Sverige och i
OECD.
Den största andelen av eleverna går i skolor i städer med mellan 15 000 och
100 000 invånare både i Sverige och i OECD som helhet. Däremot har Sverige
än något högre andel elever som går i skolor i byar och på landsbygden samt i
små städer än i OECD. Något fler svenska elever än elever i OECD går i skolor i större städer. Däremot finns av naturliga skäl inga svenska elever i riktigt
stora städer (med mer än en miljon invånare), medan 16 procent av eleverna i
OECD som helhet går i skolor i sådana städer.
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Tabell 3.20 Andel (%) elever som går i skolor i olika typer av orter och elevernas resultat på lässkalan
Sverige

OECD

Andel (%) elever

Medelvärde
på lässkalan

Byar och landsbygd

13,9

Små städer
(3000 till 15 000 invånare)

26,6

Städer
(15 000 till 100 000 invånare)
Större städer
(100 000 till 1 000 000)

Skolans placering

Storstäder
(mer än 1 000 000 invånare)

Andel (%) elever

Medelvärde
på lässkalan

489

9,9

467

489

21,6

482

34,3

505

34,1

495

25,1

507

23,1

509

-

-

16,0

503

Medelvärdena på den kombinerade lässkalan tenderar att stiga något desto
större samhällen som skolorna ligger i. Inom OECD har dock de elever som går
i skolor i de allra största städerna (de med mer än en miljon invånare) ett något
lägre medelvärde än de som går i skolor i större städer, alltså de med mellan
100 000 och en miljon invånare. Det högsta medelvärdet, både i Sverige och i
OECD, har de elever som går i skolor i större städer.
Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• socioekonomiska skillnader i elevernas bakgrund fortfarande förklarar en
relativt stor del av variansen i prestationer på den kombinerade lässkalan,
• i några länder tycks dock den socioekonomiska bakgrunden spela mindre
roll än i andra för att förklara variansen i prestationer på den kombinerade
lässkalan,
• Sverige tillhör varken de länder där variansen i elevresultat på lässkalan som
förklaras av elevernas socioekonomiska bakgrund är störst eller minst,
• i Sverige, liksom i OECD, går den största andelen elever i skolor i städer med
mellan 15 000 och 100 000 invånare,
• Sverige har i jämförelse med OECD något högre andel elever som går i skolor
i byar och på landsbygden samt i städer av olika storlek med undantag av
storstäder med över en miljon invånare vilka saknas i Sverige,
• medelvärdena på den kombinerade lässkalan tenderar att stiga något desto
större samhällen som skolorna ligger i, inom OECD har dock de elever som
går i skolor i de allra största städerna (de med mer än en miljon invånare)
ett något lägre medelvärde än de elever som går i skolor belägna i städer med
mellan 100 000 och en miljon invånare.
3.5

Engagemang och lärandestrategier

Motivation att lära, engagemang och användning av effektiva lärandestrategier
har ett värde i sig och kan medföra att unga människor lämnar skolan med lust
och förmåga att fortsätta att lära sig under hela livet. Skolan har en viktig uppgift i att vårda och stärka en positiv attityd till lärande.
Engagemang i läsaktiviteter
PISA 2009 samlade in data om elevers engagemang i läsaktiviteter inom fem
områden: deras läslust, hur mycket tid de ägnar åt frivillig läsning, hur varierat
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Figur 3.10 Hur PISA definierar engagemang i läsaktiviteter

läsmaterial de ägnar sin frivilliga läsning åt samt deras olika läsaktiviteter på nätet och läsning i skolan.
Läslust
PISA 2009 mätte elevers inre motivation att läsa genom att fråga eleverna om
de Håller absolut med; Håller med; Håller inte med eller Håller absolut inte med
om följande 11 påståenden: Jag läser bara om jag måste; Läsning är en av mina
favoritsysselsättningar; Jag tycker om att prata om böcker med andra människor; Jag
tycker att det är svårt att läsa klart böcker; Jag känner mig lycklig om jag får en bok
i present; För mig är läsning slöseri med tid; Jag tycker om att gå till en bokhandel
eller ett bibliotek; Jag läser bara för att få information jag behöver; Jag har mycket
svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några minuter; Jag gillar att tala om vad
jag tycker om böcker som jag har läst och Jag gillar att bytlåna böcker med mina
kamrater. Resultatet visade att 45 procent av eleverna i OECD-länderna håller
med om eller håller absolut med om att de läser enbart för att få den information de behöver, 41 procent svarar att de bara läser när de måste och 24 procent
svarar att läsning är slöseri med tid och endast en tredjedel av eleverna håller
med om eller håller absolut med om att läsning är en av deras favoritsysselsättningar. Elevernas svar på frågor om läslust sattes samman till ett index för läslust
där genomsnittet i OECD-länderna var 0. I 36 av de 65 deltagande länderna är
elevernas index för läslust högre än genomsnittet i OECD och i 19 länder är läslusten lägre än i OECD. I tabell 3.21 visas hur flickors och pojkars läslust skiljer
sig åt i Sverige och OECD. Tabellen anger även hur stor del av prestationsskillnaderna på lässkalan som kan förklaras av olikheter i elevernas läslust.
Flickornas läslust (0,26) ligger klart över pojkarnas (-0,47) och skillnaden
mellan flickor och pojkar avseende läslust är större i Sverige än i OECD i genomsnitt. Läslusten förklarar även en något större andel av skillnaderna i läsprestationer i Sverige (21,7) än i OECD (18,1).
Tabell 3.22 visar andel elever med låga nivåer av läslust på lässkalans olika
nivåer i Sverige och i OECD.
Tabell 3.21 Flickors och pojkars läslust samt andelen prestationsskillnader som kan förklaras av deras läslust
Läslust
Alla elever

Flickor

Pojkar

Diff fl-po

Andel förklarad
varians i elevprestation

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

Sverige

-0,11

0,02

0,26

0,03

-0,47

0,02

0,72

0,03

21,7

1,32

OECD

0,00

0,00

0,31

0,00

-0,31

0,00

0,62

0,01

18,1

0,20

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil
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Tabell 3.22 Andel (%) elever med låga nivåer av läslust på lässkalans olika nivåer
Sverige
Nivå

OECD

%

m-fel

%

m-fel

5 eller över

12,8

2,1

14,8

0,4

4

24,3

2,1

26,6

0,3

3

44,8

1,8

45,4

0,3

2

63,4

1,8

62,2

0,3

1a eller under

75,9

2,0

73,1

0,4

Både i Sverige och i OECD ökar andelen elever med låg läslust stadigt ju lägre
nivåer på lässkalan.
Tid som används till frivillig läsning
Inom PISA 2009 blev eleverna tillfrågade om hur mycket tid de vanligtvis använder åt att läsa för nöjes skull. Eleverna kunde välja mellan Jag läser inte för
nöjes skull; 30 minuter eller mindre per dag; Mer än 30 minuter men mindre än
60 minuter per dag; 1 till 2 timmar per dag och Mer än två timmar per dag. I genomsnitt i OECD-länderna rapporterade 37 procent av eleverna att de inte läser alls av fri vilja, 30 procent läser 30 minuter eller mindre per dag, 17 procent
läser mellan 30 minuter och en timme per dag, 11 procent läser mellan 1 och
2 timmar per dag och färre än 5 procent läser mer än 2 timmar per dag. Tabell
3.23 visas hur stor andel av eleverna i Sverige och OECD som läser respektive
inte läser för nöjes skull och deras prestationer på lässkalan.
Tabell 3.23 Andel elever (%), prestationer på lässkalan och förekomst av frivillig läsning
% elever
Läser inte
frivilligt

% elever som läser frivilligt

Läser frivilligt

Flickor

Pojkar

Prestationer på lässkalan

Diff fl-po

Läser inte
frivilligt

Läser frivilligt

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

diff

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

Sverige

37,3

0,9

62,7

0,9

75,0

1,0

50,7

1,1

24,3

1,3

455

3,1

525

3,1

OECD

37,4

0,1

62,6

0,1

73,1

0,2

52,2

0,2

20,9

0,2

460

0,6

517

0,5

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Skillnaden i andel elever totalt och uppdelat på flickor och pojkar som läser
respektive inte läser frivilligt är mycket lika i Sverige och OECD. En skillnad
är dock att en något högre andel av de svenska flickorna än flickor i genomsnitt
i OECD läser frivilligt medan andelen pojkar som läser frivilligt är något lägre
i Sverige än i OECD som helhet. Skillnaden i läsprestationer mellan de elever
som läser för nöjes skull och de som inte gör det är stor, 70 poäng på lässkalan i
Sverige och 57 i OECD.
Varierande läsmaterial
I PISA 2009 fick eleverna ange hur ofta de läste följande läsmaterial: tidskrifter/
veckotidningar, serietidningar, skönlitteratur (romaner, noveller och berättelser),
facklitteratur och dagstidningar. Svarsalternativen var: Aldrig eller nästan aldrig;
Några gånger om året; Ungefär en gång i månaden; Flera gånger i månaden och
Flera gånger i veckan. I OECD som helhet rapporterade eleverna att de på eget
initiativ läste veckotidningar och dagstidningar regelbundet, 58 procent sa sig
läsa veckotidningar och 61 procent rapporterade att de läste dagstidningar flera
gånger i månaden eller flera gånger i veckan.
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Endast 31 procent av eleverna sa sig läsa skönlitteratur regelbundet, medan
23 procent rapporterade att de läste serier och 18 procent rapporterade att de
läste faktaböcker åtminstone flera gånger per månad.
Tabell 3.24 visar hur bra elever som läser respektive inte läser olika slag av läsmaterial presterade på lässkalan i Sverige och OECD.
Tabell 3.24 Prestationer på lässkalan för elever som läser respektive inte läser olika
slag av läsmaterial						
Sverige

OECD

m

m-fel

m

m-fel

Läser ej veckotidningar

480

3,6

486

0,6

Läser veckotidningar

513

2,9

501

0,5

Läser ej serier

496

2,9

495

0,5

Läser serier

510

4,0

492

0,8

Läser ej skönlitteratur

475

2,7

480

0,5

Läser skönlitteratur

549

3,3

533

0,6

Läser ej faktaböcker

495

2,7

492

0,5

Läser faktaböcker

541

5,5

513

0,7

Läser ej dagstidningar

468

3,9

484

0,6

Läser dagstidningar

511

2,8

501

0,5

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

I Sverige presterar elever som läser något slag av läsmaterial bättre på lässkalan
än elever som inte läser samma läsmaterial. Samma gäller i OECD som helhet
med ett undantag. Elever som inte läser serier har en något högre poäng än de
som läser serier. Mönstret är för övrigt detsamma i Sverige och i OECD, läsning
av skönlitteratur hänger starkast samman med en skillnad i läsresultat, därnäst
kommer läsning av faktaböcker och tidningar.
Utifrån frågorna om läsmaterial till eleverna skapades ett index som här kallas
index för varierat läsmaterial (index of diversity of reading materials). Tabell 3.25
visar detta mått för elever i Sverige och OECD, totalt och uppdelat på flickor
och pojkar samt mängden förklarad varians i läsprestationer utifrån index för
varierat läsmaterial.
Flickor, i Sverige och i OECD som helhet, läser i högre grad olika slags läsmaterial än pojkar och skillnaden mellan flickor och pojkar är större i Sverige än
i OECD. Andelen förklarad varians i elevprestation är också den större i Sverige
(13,5 procent) än i OECD (5,9 procent).
Läsaktiviteter på nätet
PISA 2009 undersökte läsaktiviteter på datorn genom att fråga eleverna hur ofta
de är involverade i följande aktiviteter: Läsa e-post; Chatta på nätet; Läsa nyheter

Tabell 3.25 Flickors och pojkars användning av varierat läsmaterial samt andelen (%) prestationsskillnader som kan
förklaras av deras index för varierat läsmateria
Index för varierat läsmaterial
Alla elever

Flickor

Pojkar

Diff. fl-po

Andel förklarad
varians avseende
läsprestationer

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

diff.

m-fel

%

Sverige

-0,01

0,02

0,15

0,02

-0,17

0,03

0,32

0,03

13,5

1,21

OECD

0,00

0,00

0,09

0,00

-0,09

0,00

0,18

0,01

5,9

0,14

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil
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m-fel

på nätet; Använda en ordbok eller uppslagsbok på nätet (t ex Wikipedia); Söka information på nätet för att få veta mer om ett visst ämne; Delta i gruppdiskussioner
eller forum på nätet och Söka praktisk information på nätet (t ex tidtabeller, evenemang, tips och råd, recept). Svarsalternativen var: Aldrig eller nästan aldrig; Flera
gånger i månaden; Flera gånger i veckan eller Flera gånger om dagen. Eleverna
kunde även ange att de inte kände till vad aktiviteten innebar. I genomsnitt över
OECD-länderna var den vanligaste läsaktiviteten, som rapporterades av eleverna, att chatta. Nästan tre fjärdedelar av eleverna rapporterade att de engagerade
sig i denna aktivitet åtminstone flera gånger i veckan.
Därefter kom att läsa e-post (63 procent) och att delta i gruppdiskussioner
eller forum (51 procent). Elevernas svar på frågorna om läsaktiviteter på datorn
sammanfattades i ett index för läsaktiviteter på nätet (”index of online reading
activities”). Tabell 3.26 visar detta mått för elever i Sverige och OECD totalt och
uppdelat på flickor och pojkar samt mängden förklarad varians i läsprestationer
utifrån index för läsaktiviteter på nätet.
Tabell 3.26 Index för läsaktiviteter på nätet och prestationer på lässkalan
Index för läsaktiviteter på nätet
Alla elever

Flickor

Pojkar

Diff fl-po

Andel förklarad
varians avseende
läsprestationer

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

index

m-fel

%

m-fel

Sverige

0,03

0,01

-0,07

0,01

0,12

0,02

-0,19

0,02

1,2

0,35

OECD

0,00

0,00

-0,03

0,00

0,03

0,00

-0,07

0,01

2,8

0,11

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Pojkar, både i Sverige och i OECD som helhet, läser oftare på nätet än flickor
och skillnaden mellan flickor och pojkar är större i Sverige än i OECD. Svenska
flickor läser på nätet i mindre omfattning än flickor i OECD i genomsnitt.
Svenska pojkar läser dock på nätet i större omfattning än pojkar i OECD i genomsnitt.
I jämförelse med index för varierat läsmaterial så förklarar index för läsaktiviteter på nätet endast en mycket liten del av variationerna mellan elevernas läsprestationer både i Sverige (1,2 procent) och i OECD (2,8 procent) som helhet.
Om engagemang i läsaktiviteter kan sammanfattningsvis sägas att:
• Svenska flickor har större lust att läsa än svenska pojkar. Samma gäller i
OECD men skillnaderna är där mindre. En högre andel av prestationsskillnaderna i läsning kan förklaras av skillnader i läslust hos eleverna i Sverige än
i OECD. Ju lägre läsnivå på lässkalan som eleverna befinner sig på ju högre
andel av dem har låg läslust både i Sverige och i OECD.
• En något högre andel av de svenska flickorna än flickor i genomsnitt i OECD
ägnar tid åt läsning för nöjes skull medan andelen pojkar som läser för nöjes
skull är något lägre i Sverige än i OECD som helhet. Det är stor skillnad i
läsprestationer mellan de elever som läser för nöjes skull och de som inte gör
det.
• Svenska elever som läser något slag av läsmaterial presterar bättre på lässkalan än elever som inte läser samma läsmaterial. Samma gäller i OECD med
undantag av serietidningsläsning, de som läser serietidningar är inte bättre
läsare än de som inte gör det. Svenska flickor läser i högre grad olika slags
läsmaterial än pojkar. Samma gäller i OECD men skillnaden mellan flickor
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och pojkar är där mindre. En högre andel av prestationsskillnaderna i läsning
kan förklaras av skillnader i läsning av flera slag av läsmaterial hos eleverna i
Sverige än i OECD.
• Svenska pojkar läser oftare på nätet än flickor. Samma gäller i OECD men
skillnaden mellan flickor och pojkar är där mindre. Pojkar i Sverige är mer
aktiva datoranvändare än pojkar i OECD i genomsnitt. Svenska flickor läser
däremot på nätet i mindre omfattning än vad flickor i OECD i genomsnitt
gör. Läsaktiviteterna på dator förklarar mindre av skillnaderna mellan elevernas läsprestationer än vad läsning av varierat läsmaterial gör.
Lärandestrategier och läsning
Elever använder olika strategier för att lära. I det följande avsnittet kommer relationen mellan fem olika lärandestrategier och läsning att diskuteras. Dessa fem
strategier handlar om:
• medvetenhet om de bästa metoderna för att förstå och komma ihåg
information,
• medvetenhet om de bästa metoderna för att sammanfatta information,
• användande av kontrollstrategier,
• användande av memoreringsstrategier och
• användande av strategier för att utveckla innehållet.
Memoriseringsstrategier

Förstå och komma ihåg

Kontrollstrategier
SÄTT ATT LÄRA

Sammanfatta

Utvecklingsstrategier

Figur 3.11 Sätt att lära och olika lärandestrategier

Elever som är medvetna om bra strategier för att förstå och komma ihåg anser
att följande metoder är effektiva: ”efter att jag har läst en text diskuterar jag
innehållet med andra personer”, ”jag stryker under viktiga delar av en text” samt
”jag sammanfattar texten med egna ord”. De är också medvetna om att mindre
effektiva metoder är: ”att koncentrera sig på de delar av texten som är lätta att
förstå”, ”snabbt läsa igenom texten två gånger” samt ”att läsa texten högt för en
annan person”.
Elever som är medvetna om bra strategier för att sammanfatta information anser att följande metoder är effektiva: ”jag kontrollerar noggrant om de
viktigaste faktauppgifterna i texten är med i sammanfattningen” och ”jag läser
genom texten och stryker under de viktigaste meningarna och skriver om dem
med egna ord som en sammanfattning”. De är medvetna om att mindre effektiva metoder är: ”jag skriver en sammanfattning och kontrollerar sedan att varje
stycke finns med i sammanfattning eftersom varje stycke bör ingå i en sammanfattning” och ”innan jag skriver en sammanfattning läser jag texten så många
gånger som möjligt”. De är också medvetna om att den minst effektiva metoden
är ”jag försöker kopiera så många meningar som möjligt”.
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Kontrollstrategier är till exempel att elever innan de börjar lära sig något tar
reda på vad de behöver lära sig, att de försäkrar sig om att de förstått det som de
har läst, att de söker förklaringar på begrepp som de inte förstår, försöker förstå
de viktigaste delarna i en text och söker kompletterande och klargörande information när de inte förstår något som de läst.
Memoreringsstrategier är till exempel att läsa igenom en text högt flera gånger och att lära sig nyckeltermer ur en text.
Utvecklingsstrategier är till exempel att undersöka hur en text kan relateras
till sådant som man lärt i andra sammanhang eller hur informationen kan til�lämpas i ett annat sammanhang.
Eleverna som deltog i PISA 2009 fick läsa påståenden som de ovan kring
olika typer av sätt man kan lära på och ange om de ansåg att dessa sätt var effektiva sätt för att förstå och komma ihåg information, sammanfatta information, kontrollera lärandet, memorera eller utveckla innehållet. Utifrån elevernas
kunskaper om vilka sätt som var effektiva för att använda de olika strategierna
konstruerades fem skalor som anger huruvida eleverna hade kännedom om hur
man på bästa sätt kan använda en strategi.
Tabell 3.27 visar vilka medelvärden på lässkalan som elever hade i Sverige och
i OECD som hade olika värden på fem index för olika lärandestrategier.
Tabell 3.27 	Medelvärden på lässkalan med eleverna fördelade efter resultat på olika
index för lärandestrategier
Lägsta kvartilen

2:a kvartilen

3:e kvartilen

Högsta kvartilen

Förklarad varians (%)

Förstå och
komma ihåg

Sverige

453

480

518

557

18,4

OECD

451

487

512

541

15,2

Sammanfatta

Sverige

440

488

525

554

21,2

OECD

438

489

519

545

21,1

Kontrollstrategier

Sverige

459

500

513

527

6,7

OECD

456

492

508

525

8,2

Memoreringsstrategier

Sverige

482

501

508

506

1,0

OECD

495

500

497

489

1,1

Utvecklingsstrategier

Sverige

488

492

504

515

1,6

OECD

489

491

498

503

1,2

Den av de fem indexen som förklarar den högsta andelen av variansen i resultat
på den kombinerade lässkalan är strategin att sammanfatta information. Den
lägsta andelen av variansen i läsningen förklaras av memoreringsstrategin. Detta
gäller för både Sverige och OECD som helhet.
Tabell 3.28 visar andelen elever i procent med låga värden på fem index för
olika lärandestrategier uppdelade efter läsnivåer.
Också resultaten i tabell 3.28 är liknande för Sverige och OECD som helhet.
En stor del av eleverna som läser under nivå 1a har låga värden på indexen för
förstå och komma ihåg samt sammanfatta. Samtidigt är det få av de elever som
läser på nivå 5 eller högre som har låga värden på dessa två index.
Generellt kan utifrån data från hela OECD sägas att insamlade data visar att
de lärandestrategier som är starkast relaterade till god läsförmåga är att förstå
och komma ihåg, sammanfatta och kontrollstrategier. Användandet av utvecklingsstrategier och memorering är förbundet med förbättrad läsning i några länder, men långt ifrån i alla.
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Tabell 3.28 Andel elever (%) med låga värden på olika index för lärandestrategier uppdelade efter läsnivåer
Förstå och
komma ihåg
Sammanfatta

Nivå 1a och lägre

Nivå 2

Nivå3

Nivå 4

Sverige

73,5

62,2

46,0

26,6

Nivå 5 och högre
15,8

OECD

70,4

56,1

41,4

28,4

20,1

Sverige

76,2

61,6

42,5

24,6

12,6

OECD

74,0

56,8

37,7

22,9

13,4

Kontrollstrategier

Sverige

60,8

51,3

43,0

35,3

25,2

OECD

66,7

57,2

48,0

38,1

28,2

Memoreringsstrategier

Sverige

62,6

52,8

49,7

51,7

55,8

OECD

50,6

45,8

47,1

51,7

55,0

Utvecklingsstrategier

Sverige

52,0

51,0

47,6

43,5

33,8

OECD

52,0

51,0

49,5

45,8

40,0

Om Lärandestrategier och läsning kan sammanfattningsvis sägas att:
• de lärandestrategier som är starkast relaterade till god läsförmåga är att förstå
och komma ihåg, sammanfatta och kontrollstrategier, samt att
• utvecklingsstrategier och memorering är mindre starkt relaterade till god
läsförmåga.
3.6

Trender i läsning

Sverige har tillsammans med 23 andra OECD-länder deltagit i samtliga fyra
hittills genomförda PISA-undersökningar av läsprestationer. Av 34 OECDländerna har 26 deltagit i både PISA 2000 och PISA 2009 vilket möjliggör
jämförelser över tid i dessa länder. I PISA 2000 fastställdes ett medelvärde på
500 poäng för OECD-ländernas prestationer i läsning. Efter vissa justeringar är
nu medelpoängen för de OECD-länder som deltog i PISA 2000 fastställd till
496 poäng. För att säkerställa jämförbarhet i mätningarna över tid ingick 41 av
läsuppgifterna från PISA 2000 bland de 130 läsuppgifter som användes i PISA
2009. Den lässkala som användes 2009 är den samma som användes 2000.
Även nivåerna kan jämföras över tid. I PISA 2009 har lässkalan dock utvidgats
med nya nivåer både i toppen och i botten av prestationsfördelningen. I tillägg
till de tidigare nivåerna infördes nivå 6 som är den högsta och nivå 1b som är
den lägsta.
Förändringar i medelprestationer i läsning sedan PISA 2000
Den genomsnittliga läsprestationen har varit densamma för de 26 OECD-länderna som deltog i PISA både 2000 och 2009. Det finns dock stora variationer
mellan länderna. I figur 3.12 åskådliggörs förändringar i de 26 OECD-ländernas genomsnittliga läsprestationer mellan 2000 och 2009.
I tabell 3.29 presenteras de 26 ländernas medelvärden vid de olika PISAundersökningarna samt skillnaden i poäng mellan 2009 och 2000.
Av de 26 länderna har följande förbättrat sina resultat: Chile, Israel, Polen,
Portugal, Sydkorea, Ungern och Tyskland. I fyra av de 26 OECD-länderna
finns en försämring av läsprestationerna mellan 2000 och 2009. Irland mins-
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Chile
Israel
Polen
Portugal
Sydkorea
Ungern
Tyskland
Grekland
Schweiz
Mexiko
OECD medel-26
Belgien
Italien
Danmark
Norge
Japan
USA
Island
Nya Zeeland
Frankrike
Kanada
Finland
Spanien
Australien
Tjeckien
Sverige
Irland
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Figur 3.12 Förändring i genomsittliga läsprestationer mellan 2000 och 2009.
Mörkblå färg visar signifikanta förändringar, ljusblå ingen signifikant
förändring.

kade med 31 poäng och Sverige med 19 poäng medan Australien och Tjeckien
minskade med 13 poäng. Australien tillhör dock fortfarande de bästa i läsning.
Irland som minskade med 31 poäng och Sverige som minskade med 19 poäng
presterar nu ungefär genomsnittligt. Tabell 3.30 ger en översikt över vilka länder
som kommit ikapp, passerat eller ligger på samma nivå som Sverige under perioden 2000–2009.
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Tabell 3.29 	Medelvärde på lässkalan i PISA 2000, 2003, 2006 och 2009
PISA 2000

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

Förändring PISA 2009–2000

medel

m-fel

medel

m-fel

medel

m-fel

medel

m-fel

m-fel

p-värde

Island

507

(1,5)

492

(1,6)

484

(1,9)

500

(1,4)

poäng diff
-7

(5,3)

0,21

Japan

522

(5,2)

498

(3,9)

498

(3,6)

520

(3,5)

-2

(8,0)

0,77

Italien

487

(2,9)

476

(3,0)

469

(2,4)

486

(1,6)

-1

(5,9)

0,81

Norge

505

(2,8)

500

(2,8)

484

(3,2)

503

(2,6)

-2

(6,2)

0,74

Tyskland

484

(2,5)

491

(3,4)

495

(4,4)

497

(2,7)

13

(6,1)

0,03

Schweiz

494

(4,2)

499

(3,3)

499

(3,1)

501

(2,4)

6

(7,0)

0,38

Belgien

507

(3,6)

507

(2,6)

501

(3,0)

506

(2,3)

-1

(6,5)

0,86

Danmark

497

(2,4)

492

(2,8)

494

(3,2)

495

(2,1)

-2

(5,8)

0,74

Sverige

516

(2,2)

514

(2,4)

507

(3,4)

497

(2,9)

-19

(6,1)

0,00

Israel

452

(8,5)

439

(4,6)

474

(3,6)

22

(10,5)

0,04

Finland

546

(2,6)

543

(1,6)

547

(2,1)

536

(2,3)

-11

(6,0)

0,08

Kanada

534

(1,6)

528

(1,7)

527

(2,4)

524

(1,5)

-10

(5,4)

0,06

Polen

479

(4,5)

497

(2,9)

508

(2,8)

500

(2,6)

21

(7,1)

0,00

Portugal

470

(4,5)

478

(3,7)

472

(3,6)

489

(3,1)

19

(7,4)

0,01

Spanien

493

(2,7)

481

(2,6)

461

(2,2)

481

(2,0)

-12

(6,0)

0,05

Mexiko

422

(3,3)

400

(4,1)

410

(3,1)

425

(2,0)

3

(6,3)

0,60

Grekland

474

(5,0)

472

(4,1)

460

(4,0)

483

(4,3)

9

(8,2)

0,28

Ungern

480

(4,0)

482

(2,5)

482

(3,3)

494

(3,2)

14

(7,1)

0,04

Sydkorea

525

(2,4)

534

(3,1)

556

(3,8)

539

(3,5)

15

(6,5)

0,03

Tjeckien

492

(2,4)

489

(3,5)

483

(4,2)

478

(2,9)

-13

(6,2)

0,03

Irland

527

(3,2)

515

(2,6)

517

(3,5)

496

(3,0)

-31

(6,6)

0,00

Chile

410

(3,6)

442

(5,0)

449

(3,1)

40

(6,9)

0,00

USA

504

(7,0)

495

(3,2)

500

(3,7)

-5

(9,3)

0,62

Frankrike

505

(2,7)

496

(2,7)

488

(4,1)

496

(3,4)

-9

(6,6)

0,17

Nya Zeeland

529

(2,8)

522

(2,5)

521

(3,0)

521

(2,4)

-8

(6,1)

0,20

Australien

528

(3,5)

525

(2,1)

513

(2,1)

515

(2,3)

-13

(6,5)

0,04

Medel 26

496

(0,8)

m

m

m

m

496

(0,5)

1

(5,0)

0,90

Värden som är statistiskt signifikanta står med fet stil

Tabell 3.30 Jämförelser i läsning mellan Sverige och andra OECD-länder 2000 och 2009
Länder med lägre
prestationer 2000 och
liknande prestationer
2009

Länder med lägre
eller liknande prestationer 2000 och högre
prestationer 2009

Länder med
liknande prestationer
2000 och 2009

”Kommit ikapp”

”Gått om”

”Lika 2000 och 2009”

Island
Norge
Danmark
Frankrike
Schweiz
Tyskland
Ungern
Polen
Portugal

Japan
Belgien

USA

Länder med liknande
eller högre prestationer
2000 och lägre prestationer 2009

Länder med högre
prestationer 2000
och liknande prestationer 2009

”Lika eller bättre 2000,
släpar efter 2009”

”Bättre 2000, lika
2009”
Nederländerna
Irland
Storbritannien

Nio länder, däribland tre nordiska länder, har nu kommit ikapp Sverige. Japan
och Belgien har gått om Sverige medan Nederländerna, Irland och Storbritannien som hade bättre resultat 2000 ligger på ungefär samma nivå som Sverige
2009.
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Förändringar på de lägsta och högsta läsnivåerna sedan PISA 2000
Bakom ett medelvärde kan finnas olika fördelningar av elevprestationer. Framför
allt förändringar över tid av de lägsta och högsta prestationerna kan vara värt att
uppmärksamma.
I tabell 3.31 visas hur Sverige och de 26 OECD-länderna i genomsnitt presterade på de lägsta och de högsta nivåerna på lässkalan.
Tabell 3.31 Andel elever under Nivå 2 och på eller över Nivå 5 på lässkalan i PISA
2000 och PISA 2009
PISA 2000
Under Nivå 2

Förändringar
PISA 2009 – PISA 2000

PISA 2009

Nivå 5 och över

Under Nivå 2

Nivå 5 och över

Under Nivå 2

Nivå 5 och över

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

Sverige

12,6

0,7

11,2

0,7

17,4

0,9

9,0

0,7

4,9

1,2

-2,2

m-fel
1,0

OECD

19,3

0,3

9,0

0,2

18,1

0,2

8,2

0,1

-1,2

0,3

-0,8

0,2

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Andelen lågt presterande elever i Sverige (under nivå 2 på lässkalan) har blivit
högre mellan 2000 och 2009. Sverige har nu endast ungefär en procent lägre
andel (17,4) av sina elever än OECD (18,1) på nivå 2 eller under. Andelen högt
presterande elever i Sverige (nivå 5 eller över på lässkalan) har minskat från 11,2
till 9 procent. I OECD i genomsnitt är förändringarna mellan 2000 och 2009
mycket små bland de lägst respektive högst presterande eleverna.
Förändringar i skillnader mellan
elevers läsprestationer sedan PISA 2000
År 2000 var skillnaderna mellan elever uttryckt i standardavvikelse 92 och vid
mätningarna 2003 och 2006 ökade standardavvikelsen till 96 respektive 98 för
att vid PISA 2009 ligga kvar på 98 standardavvikelser. Sett över hela nioårsperioden har det alltså skett en tydlig ökning av spridningen mellan elevers resultat
på PISA:s läsprov.
Förändringar avseende flickors och pojkars läsprestationer
I tabell 3.32 presenteras en jämförelse mellan flickors och pojkars läsutveckling
mellan 2000 och 2009.
Tabell 3.32 Skillnader i medelprestationer på lässkalan mellan flickor och pojkar i
PISA 2000 och PISA 2009
PISA 2000
Flickor

Förändring
PISA 2009 – PISA 2000

PISA 2009
Diff.
fl-po

Pojkar

Flickor

Diff.
fl-po

Pojkar

Flickor

Diff.
fl-po

Pojkar

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

m

m-fel

Sverige

536

2,5

499

2,6

37

2,7

521

3,1

475

3,2

46

2,7

-15

6,3

-24

6,4

9

3,8

OECD (26)

512

0,8

480

1,0

32

1,0

516

0,6

477

0,7

39

0,7

4

5,0

-3

5,1

7

1,2

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Svenska flickor presterade klart över OECD:s medelvärde och bättre än pojkarna både 2000 och 2009 och skillnaden mellan flickornas och pojkarnas resultat
i läsning har ökat med 9 poäng mellan de två mätningarna. I Sverige har både
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flickornas och pojkarnas resultat blivit sämre. Flickornas resultat har sjunkit
med 15 poäng och pojkarnas med 24.
Minst lika viktigt att notera som medelvärdesskillnader är hur det ser ut på
de lägsta och högsta nivåerna av lässkalan. I figur 3.13 åskådliggörs förändringar
mellan 2000 och 2009 avseende andel flickor och pojkar som finns på nivå 2
och under.
Sverige hör tillsammans med Irland, Tjeckien och Frankrike till de länder
som har en ökning av andel elever på låga prestationsnivåer. I Sverige står pojkarna för mer än dubbelt så stor del av denna ökning som flickorna.
Hur flickor respektive pojkar fördelar sig på både höga och låga nivåer 2000
och 2009 framgår i detalj av de två följande tabellerna.
Minskning av antalet elever under nivå 2

Ökning av antalet elever under nivå 2

Chile

Flickor

Portugal

Pojkar

Polen
Israel
Ungern
Tyskland
Mexiko
Schweiz
Grekland
Danmark
Norge
Belgien
OECD medel-27
USA
Sydkorea
Nya Zeeland
Kanada
Finland
Australien
Italien
Island
Spanien
Japan
Frankrike
Sverige
Tjeckien
Irland
-20

-10

0

10

20
Procent

Figur 3.13 Förändring avseende andel flickor och pojkar som är lågpresterande i
läsning mellan 2000 och 2009
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Tabell 3.33 Andel flickor under Nivå 2 och på eller över nivå 5 på lässkalan i PISA
2000 och PISA 2009
PISA 2000
Under Nivå 2
Sverige
OECD (26)

Förändring
PISA 2009 – PISA 2000

PISA 2009

Nivå 5 eller över

Under Nivå 2

Nivå 5 eller över

Under Nivå 2

Nivå 5 eller över

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

% diff.

m-fel

% diff.

m-fel

7,8

0,8

15,1

1,1

10,5

1,0

12,2

1,0

2,7

1,2

-2,9

1,5

14,5

0,3

11,3

0,2

12,2

0,2

10,7

0,2

-2,3

0,3

-0,5

0,3

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Andelen flickor under nivå 2 på lässkalan har ökat med nästan tre procent.
På nivå 5 och högre har andelen flickor minskat med cirka tre procent. Inom
OECD som helhet finns en minskning på cirka två procent under nivå 2 medan
det på nivå 5 och högre endast finns en försumbar minskning.
Tabell 3.34 Andel pojkar under Nivå 2 och på eller över nivå 5 på lässkalan i PISA
2000 och PISA 2009
PISA 2000
Under Nivå 2

Förändring
PISA 2009 – PISA 2000

PISA 2009

Nivå 5 eller över

Under Nivå 2

Nivå 5 eller över

Under Nivå 2

Nivå 5 eller över

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

% diff

m-fel

% diff

m-fel

Sverige

16,8

1,0

7,4

0,8

24,2

1,3

6,0

0,6

7,3

1,7

-1,4

1,1

OECD (26)

23,8

0,4

6,8

0,2

24,0

0,3

5,7

0,1

0,1

0,5

-1,1

0,2

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil

Andelen pojkar på lässkalans nivå 2 och under har ökat med drygt 7 procent.
På nivå 5 och högre finns ingen förändring. Inom OECD som helhet finns inga
förändringar i andel elever på de lägsta nivåerna, men på de högsta nivåerna
finns en minskning på cirka en procent. En fjärdedel av pojkarna både i Sverige
och bland de 26 OECD-länderna i genomsnitt presterar 2009 under nivå 2.
Förändringar avseende läsning för nöjes skull
Elever som läser ofta på fritiden tenderar att vara bättre läsare än de som läser
mer sällan. De elever som deltog i PISA 2000 och 2009 fick besvara samma
fråga om sina läsvanor på fritiden. Frågan löd: Ungefär hur mycket tid ägnar du
vanligtvis åt att läsa för nöjes skull? De olika svarsalternativen var: Jag läser inte för
nöjes skull, 30 minuter eller mindre per dag, Mer än 30 minuter men mindre än 60
minuter per dag, 1 till 2 timmar per dag samt Mer än 2 timmar per dag. Eleverna
delades in i två grupper: de som inte läser för nöjes skull och övriga.
I tabell 3.35 visas hur stor andel av eleverna som rapporterade att de läser för
nöjes skull 2000 och 2009.
Tabell 3.35 Andel (%) elever som läser för nöjes skull 2000 och 2009
PISA 2000

PISA 2009

Diff PISA 2009
– PISA 2000

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

Sverige

64,0

1,0

62,7

0,9

-1,3

1,3

OECD (26)

68,8

0,2

63,8

0,2

-5,0

0,3

Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil
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Eleverna i de 26 OECD-länderna har blivit mindre intresserade av läsning för
nöjes skull mellan 2000 och 2009. Andelen elever som säger sig läsa för nöjes
skull har minskat med fem procentenheter. För elever i Sverige finns ingen förändring avseende läsning för nöjes skull när man ser till hela gruppen elever i
Sverige. I tabell 3.36 visas andel elever som läser för nöjes skull 2000 och 2009
uppdelat på flickor och pojkar.
Tabell 3.36 Andel (%) flickor och pojkar som läser för nöje skull 2000 och 2009
PISA 2000
Flickor

PISA 2009
Pojkar

Flickor

Diff 2009 – 2000
Pojkar

Flickor

Pojkar

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

Diff %

m-fel

Diff %

m-fel

Sverige

73,0

1,3

55,1

1,2

75,0

1,0

50,7

1,1

2,0

1,7

-4,5

1,6

OECD (26)

76,9

0,2

60,4

0,3

73,7

0,2

54,0

0,2

-3,2

0,3

-6,4

0,3
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I både Sverige och i OECD i genomsnitt rapporterade en betydligt högre andel
flickor än pojkar att de läser för nöjes skull. År 2009 har läsintresset minskat
med 6,4 procentenheter för pojkar i OECD. I Sverige visar flickorna ingen
förändring men pojkarnas rapporterade läsning för nöjes skull har minskat med
4,5 procentenheter.
Förändringar avseende lust att läsa
PISA 2009 mätte elevers inre motivation att läsa genom att fråga eleverna om de
Håller absolut med; Håller med; Håller inte med eller Håller absolut inte med om
11 påståenden bland andra: Jag läser bara om jag måste; Läsning är en av mina
favoritsysselsättningar; Jag tycker om att prata om böcker med andra människor samt
Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker. Elevernas svar på frågor om läslust
sattes samman till ett index för läslust där genomsnittet i OECD-länderna var 0.
I tabell 3.37 presenteras flickors och pojkars värden på index för läslust i
PISA 2000 och PISA 2009.
Tabell 3.37 Flickors och pojkars index för läslust i PISA 2000 och PISA 2009
PISA 2000
Flickor

PISA 2009
Pojkar

Flickor

Förändring PISA 2009 – PISA 2000
Pojkar

Flickor

Pojkar

index
m

m-fel

index
m

m-fel

index
m

m-fel

index
m

m-fel

index
m

m-fel

index
m

m-fel

Sverige

0,28

0,03

-0,32

0,03

0,26

0,03

-0,47

0,02

-0,02

0,04

-0,15

0,03

OECD (26)

0,33

0,01

-0,23

0,01

0,32

0,00

-0,29

0,00

-0,01

0,01

-0,06

0,01
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I PISA 2000 hade flickor i både Sverige och i OECD i genomsnitt index 0,3
medan pojkar i Sverige och OECD hade ett lägre värde (-0,3 respektive -0,2).
År 2009 fanns för flickornas del ingen förändring i Sverige och i OECD. Pojkarnas läslust hade däremot sjunkit både i Sverige och i OECD och nedgången
var mer än dubbelt så stor i Sverige som i OECD.
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Förändringar avseende vad elever läser
Eleverna fick besvara samma fråga om hur ofta de läser olika slag av läsmaterial
i PISA 2000 och PISA 2009 vilket möjliggör jämförelser över tid. Tabell 3.38
visar hur stor andel av eleverna som säger sig läsa olika slags läsmaterial flera
gånger i månaden eller flera gånger i veckan 2000 och 2009.
Tabell 3.38 Andel (%) elever som läser olika slags läsmaterial 2000 och 2009
PISA 2000

Förändring
PISA 2009 – PISA 2000

PISA 2009

%

m-fel

%

m-fel

% diff

m-fel

Tidskrifter/veckotidningar

65,8

0,2

55,9

0,2

-10,0

0,2

Serietidningar

31,0

0,2

24,3

0,1

-6,8

0,2

Skönlitteratur

28,4

0,2

31,5

0,2

3,1

0,2

Facklitteratur

19,4

0,2

18,1

0,1

-1,3

0,2

Dagstidningar

64,5

0,2

59,4

0,2

-5,0

0,3

Tidskrifter/veckotidningar

68,3

0,8

58,2

0,9

-10,1

1,2

Serietidningar

35,9

0,8

22,5

0,7

-13,5

1,1

Skönlitteratur

33,6

0,8

32,4

0,9

-1,2

1,2

Facklitteratur

12,7

0,6

9,9

0,6

-2,7

0,8

Dagstidningar

82,6

0,6

71,6

0,9

-11,0

1,1

OECD (26)

Sverige
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År 2000 var det en högre andel elever i Sverige än i genomsnitt i OECD som
läste veckotidningar, serietidningar, skönlitteratur och dagstidningar. Störst var
skillnaden avseende läsning av dagstidningar. Över 82 procent av eleverna i Sverige sa sig läsa dagstidningar flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan,
medan motsvarande siffra i OECD i genomsnitt var 64,5 procent. Andelen
elever i Sverige som läser facklitteratur var däremot lägre än i OECD. År 2009
hade andelen svenska elever som regelbundet läser veckotidningar, serietidningar, facklitteratur och dagstidningar minskat. I OECD som helhet hade andelen
elever som läser veckotidningar, serietidningar, facklitteratur och dagstidningar
minskat medan andelen elever som läser skönlitteratur hade ökat. Fortfarande
läser en högre andel elever i Sverige än i OECD veckotidningar, skönlitteratur
och dagstidningar och en nästan dubbelt så hög andel av eleverna i OECD som
i Sverige läser facklitteratur.
I tabell 3.39 visas hur flickor och pojkar skiljer sig åt med avseende på förändrade läsvanor mellan 2000 och 2009.
År 2000 läste en högre andel av både flickor och pojkar i Sverige än i genomsnitt i OECD skönlitteratur och dagstidningar medan en högre andel av flickor
och pojkar i OECD än i Sverige läste facklitteratur. År 2009 hade andelen
flickor som läser veckotidningar, serietidningar och dagstidningar minskat både
i Sverige och i OECD och då i högre grad i Sverige. I OECD som helhet hade
andelen flickor som regelbundet läser skönlitteratur ökat. År 2009 hade andelen pojkar i Sverige som läser veckotidningar, serietidningar, facklitteratur och
dagstidningar minskat. Största förändringen gällde läsning av serietidningar. I
OECD hade år 2009 andelen pojkar som läser veckotidningar, serietidningar,
facklitteratur och dagstidningar minskat medan andelen pojkar som läser skönlitteratur regelbundet hade ökat något.
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Tabell 3.39 Andel (%) flickor och pojkar som läser olika slags läsmaterial 2000 och 2009
PISA 2000
Flickor

PISA 2009
Pojkar

Flickor

Diff 2009 – 2000
Pojkar

Flickor

Pojkar

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

diff. %

m-fel

diff. %

m-fel

Tidskr/
veckotid

69,4

0,2

62,1

0,2

62,8

0,2

49,0

0,2

-6,6

0,3

-13,1

0,3

Serietid

25,9

0,2

36,1

0,2

19,2

0,2

29,3

0,2

-6,7

0,3

-6,8

0,3

Skönlitt

36,9

0,2

19,6

0,2

40,8

0,2

22,3

0,2

3,8

0,3

2,8

0,3

Facklitt

19,6

0,2

19,1

0,2

18,8

0,2

17,5

0,2

-0,8

0,3

-1,6

0,3

Dagstid

61,2

0,2

67,8

0,3

55,8

0,2

63,1

0,2

-5,5

0,3

-4,7

0,3

Tidskr/
veckotid

75,4

1,0

61,5

1,1

66,9

1,1

49,7

1,2

-8,5

1,5

-11,9

1,6

Serietid

25,2

1,0

46,5

1,1

16,1

0,9

28,7

1,1

-9,1

1,4

-17,8

1,6

Skönlitt

45,1

1,1

22,5

1,2

45,1

1,3

20,1

0,9

0,0

1,7

-2,3

1,5

Facklitt

11,5

0,9

13,9

0,8

10,6

0,8

9,3

0,7

-0,9

1,1

-4,6

1,1

Dagstid

82,0

0,9

83,2

0,9

71,8

1,0

71,4

1,1

-10,2

1,4

-11,9

1,4

OECD (26)

Sverige
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Sammanfattning avseende trender i elevers läsförmåga, läsning för nöjes skull,
lust att läsa och val av texter att läsa:
• Den genomsnittliga läsprestationen i de 26 OECD-länder som jämförs är
oförändrad sedan 2009.
• Sverige tillhör de fyra OECD-länder vars elevers läsförmåga minskat sedan 2000.
• Endast i Irland var minskningen större än i Sverige.
• Nio länder däribland Island, Norge och Danmark har sedan 2000 kommit
ikapp Sverige medan Japan och Belgien har gått om.
• Skillnaderna mellan elevernas läsprestationer har ökat i Sverige.
• I Sverige har andelen lågt presterande elever ökat och andelen högt presterande minskat och Sverige ligger nu mycket nära OECD på dessa nivåer.
• Både flickornas och pojkarnas medelprestationer har minskat, men minskningen är betydligt större bland de senare.
• Sverige hör till de fyra OECD-länder vars andel elever på låga prestationsnivåer har ökat och pojkarna står för mer än dubbelt så stor andel av denna
ökning som flickorna. Andelen pojkar på denna låga nivå är mer än dubbelt
så stor som andelen flickor.
• Andelen svenska flickor på höga prestationsnivåer har minskat medan andelen pojkar är relativt oförändrad. Andelen pojkar på höga nivåer är endast
hälften av andelen flickor.
• I Sverige och i OECD som helhet har andelen pojkar som rapporterar att de
läser för nöjes skull minskat.
• Pojkarnas rapporterade läslust har sjunkit både i Sverige och OECD och
nedgången är mer än dubbelt så stor i Sverige som i OECD.
• I OECD har både flickors och pojkars läsning av veckotidningar, serietidningar, dagstidningar och facklitteratur minskat medan läsning av skönlitteratur har ökat.
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• I Sverige har både flickors och pojkars läsning av veckotidningar, serietidningar och dagstidningar minskat. Även pojkars läsning av facklitteratur har
minskat.
3.7

Sammanfattning och diskussion

Resultaten från PISA 2009 visar att 15-åringar i Sverige presterar genomsnittligt i jämförelse med jämnåriga i övriga länder i OECD. Detta innebär att de
svenska 15-åringarnas läsning försämrats i relation till 15-åringar i andra länder
och i relation till tidigare resultat i PISA-undersökningar. Sverige tillhör de fyra
OECD-länder vars resultat i läsning minskat signifikant sedan år 2000. Endast
i Irland är nedgången i läsförmåga större än i Sverige. Nio länder däribland Island, Norge och Danmark har sedan 2000 kommit ikapp Sverige medan Japan
och Belgien har gått om. Den genomsnittliga läsprestationen i de 26 OECDländer som deltagit i både PISA 2000 och PISA 2009 är dock oförändrad sedan
2000.
Sverige har i olika internationella läsundersökningar efter 1991 visat en tydlig negativ trend avseende läsförmåga hos elever i de yngre åldrarna. Elever i
årskurs 8 presterade bra i IEA:s undersökning ”Reading Literacy” 1991 (Elley,
1992; Taube, 1995), men de PISA-undersökningar som tidigare genomförts
har visat små icke signifikanta försämringar fram till PISA 2009 då nedgången
i läsförmåga är ett faktum. Även nationella utvärderingar 1992, 1995 (Skolverket, 1996a, 1996b) och 2003 (Skolverket, 2004a, 2004b, 2005) har visat en
försämring av svenska elevers läsförmåga. Mot bakgrund av nämnda studier är
resultatet i PISA 2009 inte oväntat.
I PISA 2009 har andelen svaga läsare ökat med nästan fem procent vilket är
en signifikant ökning. Andelen starka läsare har minskat med två procent. Även
det en signifikant minskning. Detta resultat avviker från PIRLS 2006 som visade att andelen starka och mycket starka läsare bland tioåringarna hade minskat
medan andelen svaga läsare var oförändrad. Mönstret i PISA kan sägas vara det
vanligtvis förväntade nämligen att när det blir en försämring så drabbas de svaga
mest.
Sverige har tidigare tillhört de länder där skillnaderna mellan elever som
lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl varit relativt små. Så är inte längre
fallet. Den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer har ökat mellan 2000 och
2009 och Sverige är nu det land i Norden som har störst spridning. Endast åtta
länder i OECD har en större spridning än Sverige 2009.
Flickor och pojkar
Skillnaden i genomsnittlig prestation mellan flickor och pojkar är större i Sverige än i OECD och har ökat sedan 2000. I Sverige har både flickornas och
pojkarnas resultat blivit signifikant sämre men pojkarnas nedgång i läsförmåga
är betydligt större än flickornas. Flickornas resultat ligger fortfarande över
OECD:s medelvärde medan pojkarnas nu ligger på OECD:s nivå. I jämförelse
med jämnåriga pojkar i övriga nordiska länder presterar pojkar i Sverige lägst.
I Sverige finns mer än dubbelt så hög andel av pojkarna som av flickorna på
de lägsta nivåerna av lässkalan. I OECD är andelen pojkar nästan dubbelt så
hög som andelen flickor. Andelen flickor på låga nivåer har minskat i OECD
medan andelen pojkar är oförändrad sedan 2000. I Sverige finns en signifikant
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ökning av andelen elever på de lägsta nivåerna sedan 2000 och pojkarna står, i
jämförelse med flickorna, för en mer än dubbelt så stor ökning.
I Sverige finns mer än dubbelt så hög andel av flickorna som av pojkarna på
de högsta nivåerna av lässkalan. I OECD är andelen flickor nästan dubbelt så
hög som andelen pojkar. I OECD har både andelen flickor och andelen pojkar
minskat något på de höga nivåerna sedan 2000. I Sverige finns en signifikant
minskning av andelen flickor på höga nivåer medan andelen pojkar är oförändrad.
Både flickors och pojkars läsprestationer tycks ha har försämrats sedan 2000
och pojkarna står för den största nedgången i Sverige.
Elever med utländsk bakgrund
I Sverige finns en något högre andel av både elever med utländsk bakgrund som
är födda i testlandet och som är födda utomlands på låga nivåer och en något
lägre andel på höga nivåer än i OECD. För gruppen infödda gäller det motsatta. Skillnaderna i läsprestationer mellan infödda elever respektive elever med
utländsk bakgrund är större i Sverige än i OECD.
De elever med utländsk bakgrund födda utomlands som har anlänt till Sverige när de var fem år eller yngre har bättre genomsnittligt resultat i läsning än de
som anlänt när de var sex år och äldre. Prestationsskillnaden är störst mellan de
elever med utländsk bakgrund som var fem år eller yngre och de som var äldre
än 12 år när de anlände till Sverige. En god del av prestationsskillnaden försvinner när hänsyn tas till den socioekonomiska bakgrunden.
Ungefär två tredjedelar av eleverna med utländsk bakgrund i Sverige talar
oftast annat språk än svenska hemma. Elever med utländsk bakgrund som oftast
talar svenska hemma presterar mycket bättre i läsning än de som oftast talar annat språk än svenska hemma. Detta ska dock inte tolkas som att elever med utländsk bakgrund inte ska tala sitt modersmål i hemmet. Omfattande forskning
visar att barn kan lära mer än ett språk och att goda kunskaper i modersmålet
oftast är en fördel när ett nytt språk ska läras (se t.ex. Cummins, 2000). Bakom
sambandet mellan språk som talas i hemmet och elevers läsning finns en rad andra faktorer, så som t.ex. tid i Sverige och socio-ekonomisk status, som behöver
analyseras vidare.
Flickor presterar genomsnittligt bättre i läsning bland såväl infödda elever
som bland elever med utländsk bakgrund. Första generationens invandrarflickor
presterar lika bra som andra generationens invandrarpojkar.
Möjliga förklaringar
Hur skall då försämringen av svenska elevers genomsnittliga läsförmåga, den
ökade andelen svaga läsare, den minskade andelen starka läsare, den generellt
sett ökade spridningen mellan elever samt de ökade skillnaderna mellan flickors
och pojkars prestationer kunna förklaras? Med all säkerhet ligger flera faktorer
bakom resultatförsämringen. Faktorer på flera nivåer samspelar. Här skall några
möjliga förklaringar presenteras:
• förändringar av elevers läslust och läsvanor,
• strukturella förändringar i det svenska skolsystemet, samt
• förändringar av arbetsformer i skolan.
Den första möjliga förklaringen kan direkt underbyggas med uppgifter ifrån
PISA-undersökningarna. Det handlar om elevernas läslust, läsvanor och val av
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läsmaterial. Svenska pojkars lust att läsa har minskat signifikant sedan 2000
och PISA 2009 visar tydligt att läslust och läsprestationer hänger nära samman.
Även vanan att läsa varje dag har förändrats. PISA 2009 visar att en avgörande
skillnad mellan starka och svaga läsare handlar om huruvida eleverna läser för
nöjes skull varje dag snarare än om hur lång tid de använder till nöjesläsning.
Sett över samtliga länder i OECD har andelen elever som rapporterar att de
läser för nöjes skull varje dag minskat med fem procent. I Sverige är andelen
flickor som läser för nöjes skull varje dag oförändrad sedan 2000 medan andelen
pojkar har minskat med nästan fem procent. Tre fjärdedelar av flickorna mot
hälften av pojkarna läser varje dag. Den ökade skillnaden mellan svenska flickors och pojkars läslust och läsvanor beror alltså på en nedgång bland pojkarna.
PISA 2009 visar att det finns ett speciellt starkt samband mellan läsprestationer
och regelbunden läsning av skönlitteratur. Sett över samtliga länder i OECD
har andelen elever som rapporterar att de läser skönlitteratur regelbundet ökat
med cirka tre procent medan läsning av övrigt läsmaterial har gått ned mellan
2000 och 2009. I Sverige har läsning av samtliga läsmaterial utom skönlitteratur
sjunkit under samma tidsperiod. I synnerhet svenska pojkar har minskat sitt
läsande av olika läsmaterial och den största minskningen gäller läsning av serietidningar. Nedgången i läsprestationer och de ökade skillnaderna i läsförmåga
mellan flickor och pojkar sedan 2000 i Sverige skulle alltså delvis kunna förklaras av framför allt pojkarnas minskade läslust och dagliga läsning för nöjes skull
av olika slag av läsmaterial.
Även PIRLS 2006 (Skolverket, 2007a) visade att flickor oftast är mer välrepresenterade än pojkar bland elever som tycker mycket om att läsa och som ofta
läser. Både de elever som tycker mycket om att läsa och de som ofta läser har
dock minskat kraftigt sedan PIRLS 2001 (Skolverket, 2003a). Redan i den så
kallade trendstudien 1991 och 2001 hade liknande resultat visat sig. Från nyss
nämnda studier har det dock framkommit att nedgången i läsintresse och läsvanor finns i många länder och alltså inte endast i Sverige. I en rapport ifrån Kulturrådet (2008) konstateras att bokläsningen gått kraftigt tillbaka bland yngre
kvinnor och män. 1982/83 angav 30,6 procent av männen i åldern 16 till 19
att de läste böcker varje vecka. 2006 hade denna siffra minskat till 16,7 procent.
Bland kvinnor i samma åldersgrupp angav 50,5 procent att de läste böcker varje
vecka 1982/83 och 2006 hade andelen som läste böcker varje vecka sjunkit till
34,3 procent. En förklaring till de förändrade läsvanorna kan ha att göra med
konkurrensen från andra medier till exempel läsaktiviteter på nätet och dataspel.
Resultat från PIRLS 2006 pekar i den riktningen.
PISA 2009 undersökte elevernas aktiviteter på nätet och fann att pojkar, både
i Sverige och i OECD som helhet, läste på nätet i högre grad än flickor och att
skillnaden mellan flickor och pojkars läsaktiviteter på nätet är mer än dubbelt så
stor i Sverige som i OECD. Läsning på nätet innebär nya och annorlunda sätt
att läsa. Läsning av långa sammanhängande texter byts ut mot läsning av kortare
texter ofta med många inslag av illustrationer. Som framkom i PIRLS 2006 är
de starkaste läsarna fortfarande de som läser mer av långa texter. De svenska pojkarnas minskade läsning av tidningar och facklitteratur har i viss utsträckning
ersatts av läsaktiviteter på nätet, en förändring som inte tycks ha gynnat deras
förmåga att läsa de texter som ingår i PISA-provet. I PISA 2009 visade det sig
att elevernas rapporterade användning av läsaktiviteter på nätet förklarade endast en mycket liten del av prestationsskillnaderna i läsning. I Sverige deltog ett
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antal skolor förutom i det vanliga PISA-provet på papper även i en undersökning av elevers förmåga att läsa på nätet. En kommande rapport om resultaten
från denna del av undersökningen har möjlighet att kasta ljus över eventuella
samband mellan flickors och pojkars läsning på papper och på nätet.
Vid sidan av skillnader i läsprestationer mellan flickor och pojkar finns även
skillnader mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund. Elever med
utländsk bakgrund i OECD-länderna skiljer sig mycket åt med avseende på
nationellt ursprung, socioekonomisk, utbildningsmässig och språklig bakgrund.
Regler för invandring varierar mellan länderna. Som ett resultat av detta har de
som invandrar till vissa länder till exempel en högre utbildningsnivå än de som
invandrar till andra länder. Som exempel kan nämnas Australien, Kanada, Nya
Zeeland och USA som har en selektiv invandringspolitik där personer med högre utbildning utgör en betydande del av alla invandrare. Frankrike och Storbritannien har många invandrare från tidigare kolonier som ofta redan kan landets
språk. Inget av detta stämmer för Sveriges del. Svenska är ett språk som i mycket
blygsam omfattning talas utanför Sveriges gränser och svensk invandringspolitik
har i högre grad handlat om mottagande av flyktingar än arbetskraftsinvandring. Under 90-talet kom de största grupperna av invandrare ifrån f.d. Jugoslavien, Irak, Finland, Iran och Norge (Skolverket, 2003b). Att skillnaderna i läsprestationer mellan elever utan invandrarbakgrund och med invandrarbakgrund
är större i Sverige än i OECD som helhet skall betraktas mot denna bakgrund.
Den andra möjliga förklaringen till de försämrade läsresultaten kan inte
direkt underbyggas med PISA-data, men väl med andra observationer av utvecklingen av svensk skola under senare år. I Skolverkets rapport Vad påverkar
resultaten i svensk grundskola (Skolverket, 2009) beskrivs hur svensk grundskola
förändrats sedan 90-talets början med syfte att förklara nedgången i skolprestationer från mitten av 1990-talet. Kunskapsöversikten presenterar en sammanställning av utvärdering och forskning som belyst olika faktorers påverkan på
resultatet i grundskolan.
De samband mellan social bakgrund, kön och etnicitet och prestationer i
skolan som framkommit i PISA 2009 är väl belagda sedan lång tid tillbaka. Ett
av skolans viktigaste mål är emellertid att ge alla elever oavsett hembakgrund,
kön och etnicitet samma möjlighet att nå upp till kunskapsmålen. Tidigare har
svensk skola utmärkts av att vara likvärdig med små variationer mellan skolor.
På senare tid har en förskjutning i riktning mot en ökad segregering ägt rum.
Sverige är nu det land i Norden där skillnaderna mellan elever är störst. Skillnaderna i resultat mellan skolorna har ökat vilket visar sig i en ökad mellanskolvarians. Enligt Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola
(Skolverket, 2009) är forskningen i stort enig om att ”skolornas elevsammansättning har blivit allt mer homogen och att skillnaderna mellan skolor och mellan
olika elevgrupper när det gäller elevernas resultat har blivit allt större” (s. 18) Föräldrarnas utbildningsnivå har därmed också fått en större betydelse för elevernas
resultat.
Den ökade segregeringen mellan skolor hänger antagligen samman med förändringar i samhället så som ökad boendesegregation, men också förändringar
i skolan. Det svenska skolsystemet har genomgått förändringar i riktning mot
ökad decentralisering. Kommunerna har fått ett ökat ansvar för skolan. Kostnader för skolan, lärartäthet och andel behöriga lärare varierar kraftigt mellan
kommunerna. Därtill har skolvalsreformen bidragit till att skolor i många kom-
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muner fått ökade möjligheter att på olika sätt profilera sig för att bli mer attraktiva när föräldrar väljer skola åt sina barn. Antalet friskolor har ökat. Skolor
kan alltså skilja sig åt med avseende på resurser beroende på i vilken kommun
de ligger, men skolor kan också inom samma kommun rekrytera elever från helt
skilda samhällsgrupper.
Den tredje möjliga förklaringen handlar om förändringar i skolornas arbetssätt och kan inte heller direkt underbyggas med PISA-data utan med observationer ifrån kunskapsöversikter som sammanställts av olika forskargrupper på Skolverkets uppdrag. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (Skolverket, 2009)
och Vad händer med läsningen (Skolverket, 2007b). Det är inte bara strukturella
förändringar som ägt rum av den svenska skolan utan skolornas arbetssätt har
också förändrats. Svensk skola har utmärkts av en sammanhållen grundskola
ända upp till år nio. Skillnaderna inom den sammanhållna skolan har emellertid
varit stora vilket medfört att differentiering har införts på många skolor för att
klara av elevers olikheter inom den sammanhållna skolan. Eleverna delas in i
grupper efter prestationsnivå vilket medför alltmer likartade grupper. När dessa
grupper permanentas uppstår inom ramen för den sammanhållna skolan klasser med elever med olika goda skolresultat. Detta sätt att tackla elevers olikheter
leder inte till ökade elevprestationer. Många lågpresterande i en grupp medför
sänkta förväntningar från lärarna och att en allmänt lägre prestationsnivå blir
norm i klassen.
Ytterligare en förändring i många skolors arbetssätt har inneburit en ökad
individualisering som medfört att ansvaret flyttats från lärare till elev och därmed även från skola till hem. Elevernas individuella egna arbete har ökat i
omfattning medan lärarens roll har minskat. Detta leder i sin tur till att föräldrarnas förmåga att stödja sina barns skolgång får större betydelse. Skolverkets
kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995–2007 (Skolverket, 2007b)
visar beträffande svenskundervisningen under de tidiga skolåren att ”ansvaret
för elevernas lärande i stor utsträckning delegeras till eleverna själva i olika former
av eget arbete, till föräldrarna i lästräningen, till bibliotekarierna i valet av skönlitteratur och speciallärarna eller specialpedagogerna för att välja ut elever och ge stöd
till elever med svårigheter” (s. 84). I samma kunskapsöversikt noteras också att
undervisning i svenska för elever i mellanåldern inte utforskats i större utsträckning. Svenskundervisningen under de senare skolåren beskrivs på följande sätt:
”Sammanfattningsvis visar undersökningarna att en stor del av ansvaret för elevernas lärande delegeras till läromedel och till eleverna själva. Eleverna arbetar i stor
utsträckning ensamma med i stort sett samma uppgifter och anpassning av undervisningen avser huvudsakligen i vilken ordning och på vilken tid uppgifterna ska utföras. Eleverna arbetar ofta med att lösa uppgifter av olika slag, men de får sällan undervisning i form av strategier för hur uppgifterna ska lösas. Brist på explicit undervisning i litteraturläsning och i skrivande är gemensam för de flesta undersökningar”
(s. 116). Individualisering i bemärkelsen individuellt arbete har ett negativt
samband med elevernas prestationer. Både nationella och internationella studier
har visat betydelsen av aktiva lärare som tar sitt ansvar och har förmåga att engagera eleverna. Det är dock viktigt att notera att begreppet individualisering även
kan ha en annan innebörd. Individualisering i betydelsen individanpassning har
oftast en positiv påverkan på elevernas resultat.
Svenska elever har tidigare varit goda läsare i ett internationellt perspektiv.
Det har funnits många förklaringar till detta. En god läsundervisning och kun-
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niga lärare har troligen varit en faktor som bidragit. Lärarens betydelse för god
undervisning har allt mer uppmärksammats. Trots att många andra faktorer
också påverkar elevers skolprestationer än lärare och undervisning har OECD
konstaterat att ”... of those variables which are potentially open to policy influence,
factors involving teachers and teaching are the most important influences on student
learning” (OECD, 2005). I den så kallade McKinsey rapporten slås fast ”The
quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers” (Barber &
Mourshed, 2007). I en svensk kunskapsöversikt kring resursers betydelse för
elevers resultat (Gustafsson och Myrberg, 2002) drogs slutsatsen att lärarkompetens är den viktigaste resursfaktorn. Den fråga som kan ställas utifrån detta är
i vilken utsträckning som de försämringar som kunnat iakttas under de senaste
åren kan relateras till lärarna.
PISA undersökningarna innehåller inte någon lärarenkät. Eftersom PISAundersökningarna inte innehåller hela skolklasser utan enbart några elever ifrån
en klass blir då svårt att välja ut vilka lärare som ska ingå. Dessutom kan en
15-årings kunskaper i de ämnen som PISA mäter knappast enbart förklaras av
vad den lärare som eleven har haft det år som undersökningen genomförs säger sig har gjort i sin undervisning. Elevens kunskaper kan ses som ett resultat
av hela skolgången. Det går alltså inte att utifrån PISA resultaten säga något
om vilken betydelse som den undervisning som 15-åriga eleverna fått haft för
nedgången i elevernas läsfärdigheter. Överhuvudtaget finns lite svensk forskning ”som relaterar undervisningen om läsande och skrivande och vilka effekter
som den ger” (s. 16, Skolverket, 2007b). Vad som ändå kan konstateras är att
med de förändringar som vi har sett av elevers läslust och läsvanor ställs lärarna
inför nya utmaningar. I en fördjupad analys av PIRLS 2006 konstaterades ”att
svensk skola stödjer elevers utveckling av en grundläggande läsförmåga men den
stödjer inte elevernas vidare utveckling av mer avancerade förmågor att läsa såväl
skönlitterära texter som faktatexter i olika ämnen i tillräcklig utsträckning” (s. 8,
Skolverket, 2010). När eleverna i mindre utsträckning själva läser för nöjes skull
blir det allt viktigare att skolan hjälper dem att utveckla sin läsning även efter
det att grundläggande färdigheter utvecklats. Det är heller inte självklart att alla
15-åringar har tillägnat sig en grundläggande läsförmåga. I samband med PISA
undersökningen 2000 undersöktes också elevernas förmåga att läsa och känna
igen ord snabbt och det visade sig att bland de elever som befann sig på de lägre
läsnivåerna hade många en bristfällig ordigenkänningsförmåga (Skolverket,
2001). Eftersom detta inte har undersökts i senare PISA-undersökningar vet vi
inte om 15-åringarnas ordigenkänningsförmåga förbättrats eller försämrats, men
eftersom resultaten på lästestet allmänt försämrats ligger inte misstanken långt
bort att ordigenkänningsförmåga knappast skulle ha förbättrats.
Om OECD:s konstaterande att lärare och undervisning är bland de faktorer
som lättast kan ändras för att förbättra elevers skolresultat stämmer finns en uppenbar förbättringspotential i undervisningen. En ökad uppmärksamhet på att
ge eleverna undervisning och träning i grundläggande läsfärdigheter under de
första skolåren och ett fortsatt arbete under elevernas hela skolgång med undervisning för att förbättra deras lässtrategier kan vara viktiga element för att vända
utvecklingen av svenska elevers läsfärdigheter.
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Matematiken i PISA

Inledning
Matematiken i PISA handlar om situationer som eleverna kan tänkas möta
under livet, det kan vara arbetsliv, privatliv, utbildning m.m. 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 mm, använder man sig, inom PISA, av begreppet
”mathematical literacy”. Vi saknar motsvarande uttryck för denna kompetens i
svenska språket, men innebörden är att man har tillräcklig matematisk kunskap
och kompetens, och kan använda den i de olika situationer man kan möta i
sitt yrkes- och samhällsliv. ”Mathematical literacy” är med andra ord en sammansättning av olika matematiska kunskaper och kompetenser. En individ äger
”mathematical literacy” i större eller i mindre utsträckning, det är alltså inte något man antingen har eller inte har.
Mathematical literacy definieras i PISA som: En individs förmåga att formulera, använda och tolka matematik i en mängd olika sammanhang. Detta
inkluderar matematiskt resonemang och att använda matematiska begrepp,
procedurer, fakta och verktyg för att beskriva, förklara och förutsäga fenomen.
”Mathematical literacy” hjälper också individer att känna igen den roll matematiken spelar i världen och att göra välgrundade bedömningar och beslut vilka är
nödvändiga för konstruktiva, engagerade och reflekterande medborgare.
PISA utvärderar matematiska kunskaper och kompetenser hos elever som
snart ska lämna den obligatoriska skolan genom olika typer av uppgifter, från
flervalsuppgifter till uppgifter av mer öppen karaktär. Uppgiftsmaterialet i matematik innehåller totalt 35 uppgifter, fördelade på olika kategorier. Eleverna ska
ha tillgång till miniräknare vid arbetet med uppgifterna. Antalet uppgifter i matematik är relativt begränsat eftersom läsförmåga var huvudområde vid 2009 års
undersökning. År 2003 var matematik huvudområde och omfattade då totalt
85 uppgifter. Detta gav möjlighet att även rapportera resultat för respektive delområde i matematiken, något som inte låter sig göras med det begränsade antal
uppgifter som fanns 2009, utan all rapportering i matematik sker på en samlad
matematikskala. Vid nästa huvudundersökning 2012 är matematiken återigen
huvudområde vilket ger större möjligheter till en mer uttömmande analys och
återrapportering av resultat. Dessutom kan fler och djupare jämförelser göras
mellan 2003 och 2012 års undersökningar.
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4.1

Matematikuppgifterna

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 2009
i likhet med 2003 och 2006. Dessa är rum och form, förändring och samband,
kvantitet samt osäkerhet. Med kompetens menas 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.
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 (Reproduktion), 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 (Samband), 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 tolkning 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 (Reflektion), kan sägas representera det centrala
i matematikämnet. I dessa uppgifter måste eleven kunna matematisera situationen d.v.s. 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. Här ingår också att kommunicera sina egna
matematiska tankar och idéer, likaväl som att förstå andras matematiska resonemang.
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Som tidigare nämnts finns sammanlagt 35 uppgifter i matematiken i PISA
2009. Kategoriseringen av uppgifterna kan göras efter de tre dimensionerna –
tema, kompetens och sammanhang, men också utifrån uppgiftstyp. Därtill kan
uppgifterna kategoriseras efter det huvudsakliga matematiska innehållet.
I tabell 4.1 framgår uppgifternas fördelning inom tema, kompetensklass,
sammanhang, uppgiftstyp samt huvudsakligt matematiskt innehåll.
Tabell 4.1

Uppgifterna i matematik fördelade på olika kategorier
Antal uppgifter

Tema

Rum och form

8

Förändring och samband

9

Kvantitet
Kompetensklass

Sammanhang

11

Osäkerhet

7

1 (Reproduktion)

9

2 (Samband)

18

3 (Reflektion)

8

Personligt

4

Utbildning

4

Yrkesliv

1

Samhällsliv

13

Vetenskap

12

Intra-matematiskt
Uppgiftstyp

1

Flerval

16

Kortsvar, ingen redovisning

8

Krav på redovisning

11

Huvudsakligt matematiskt innehåll
Algebra

1

Diskret matematik

2

Funktioner

2

Geometri

8

Tal/taluppfattning

11

Sannolikhet

2

Statistik

9

Det är också av intresse att se hur kompetensklasserna fördelar sig inom respektive tema vilket framgår av tabell 4.2.
Tabell 4.2

Antalet uppgifter inom respektive kompetensklass för respektive tema
Kompetensklass

Tema

1

2

3

Totalt

Rum och form

2

5

1

8

Förändring och samband

2

4

3

9

Kvantitet

4

5

2

11

Osäkerhet

1

4

2

7

Totalt

9

18

8

35

Antalet uppgifter inom varje tema varierar från 7 (Osäkerhet) till 11 (Kvantitet).
Det finns flest uppgifter i kompetensklass 2.
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4.2

Matematiken i PISA i relation till
kursplan och ämnesprovet år 2009

PISA:s ramverk och de nationella styrdokument (läro- 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 (Skolverket,
2006). Men den ambition som finns i begreppet ”mathematical literacy” har
inte fullt ut slagit igenom i matematikuppgifterna i PISA och dessa är mer traditionella och mer begränsande till innehåll och form. Skillnaderna mellan matematiken i PISA och matematiken i Sverige visar sig mer i det konkreta uppgiftsmaterialet och i hur utvärderingen av testet genomförs samt i hur elevlösningar
bedöms. Svenska elever är inte vana vid att under så lång tid som i PISA – 120
minuter – vara koncentrerade med att lösa uppgifter. Uppgifterna i de olika
provhäftena i PISA är inte ordnade i svårighetsgrad och det ”mjukstartstänkande” som finns vid konstruktionen av de nationella proven finns inte i PISA.
Eleverna är inte heller vana vid den typ av provhäften som PISA använt sig av.
Uppgiftstyperna skiljer sig en hel del mellan PISA och de svenska ämnesproven.
De tidigare standardproven och de nuvarande ämnesproven har i mycket liten
utsträckning flervalsuppgifter vilka är betydligt mer frekventa i PISA. De övriga
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 av mer öppen karaktär än uppgifterna 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 av elevens prestationer samt att bidra till
en likvärdig betygsättning i landet och dessutom att konkretisera den svenska
läroplanens och kursplanens kunskapssyn respektive ämnessyn. PISA:s syfte är
att undersöka i vilken utsträckning 15-åringar är förberedda för vuxenlivet och
rustade att möta framtidens behov, det vill säga vilken handlingsberedskap ungdomarna har. En annan betydande skillnad är att ämnesproven är en totalundersökning av en population elever medan PISA använder sig av ett representativt
urval av elever.
Uppgifterna i PISA 2009 har analyserats i relation till den svenska kursplanen
i matematik från 2000 med tillhörande betygskriterier, och de bedömningsmetoder som används i ämnesprovet i matematik för årskurs 9. Uppgifterna i ämnesprovet 2009 har analyserats med stöd av PISA:s ramverk.
En jämförelse av uppgifterna i ämnesprovet med uppgifterna i PISA vad gäller tema och kompetensklass visar att fördelningen av uppgifter mellan kompetensklasserna är mycket lika i ämnesprovet och PISA och samma sak gäller för
alla teman utom för tema osäkerhet som har en högre representation i PISA.
Ämnesprovet i matematik bestod av fyra delprov med sammanlagt 37 uppgifter. Elevernas arbete med uppgifterna bedömdes holistiskt eller analytiskt och
genererade poäng på olika kvalitativa nivåer (g-, vg-poäng samt mvg-kvaliteter)
kopplade till betygskriterierna. I ämnesprovet kunde en elev högst få totalt 68
”poäng”. Matematikdelen i PISA bestod av totalt 35 uppgifter och dessa kunde
ge högst 38 ”poäng”. Endast tre av uppgifterna kunde ge mer än 1 ”poäng”.
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För ämnesprovets 37 uppgifter finns krav på redovisning för 19 uppgifter,
medan det för de 35 uppgifterna i PISA finns krav på redovisning för färre uppgifter. Det är bara för de kortsvarsuppgifter som ska lösas utan stöd av miniräknare som det inte finns några krav på redovisning i ämnesprovet. Av de uppgifter där lösning ska redovisas i PISA ger fyra endast möjlighet till 1 ”poäng”. Här
skiljer sig ämnesprovet tydligt från PISA. På ämnesprovet får eleven delpoäng
om hon/han kommit en bit på väg i sin lösning och visat vissa kvaliteter i sitt
kunnande. Endast korrekt svar på uppgifter där det krävs redovisad lösning ger
inga ”poäng” på ämnesprovet.
Alla uppgifter i PISA prövar kunskaper som kan relateras till mål att sträva
mot, och cirka en fjärdedel prövar kunskaper som kan relateras till mål att uppnå. För ämnesprovet för årskurs 9 gäller att nästan en tredjedel av uppgifterna
prövar mål att uppnå. När man studerar uppgifterna i PISA utifrån betygskriterierna så prövar en något större andel av uppgifterna i PISA de två högsta
betygsnivåerna jämfört med ämnesprovet i årskurs 9. Om uppgifterna från PISA
2009 skulle användas i ett ämnesprov skulle det innebära att över hälften av
uppgifterna skulle bedömas med delpoäng, och på nästan en lika stor andel av
uppgifterna skulle det krävas redovisning.
Ämnesprovet i matematik för årskurs 9 har en större variation vad gäller uppgiftstyper, hjälpmedel och bedömningsmetoder än matematikuppgifterna i PISA
2009. I ämnesprovet finns till skillnad från PISA ett antal uppgifter som ska
lösas utan miniräknare, det finns en muntlig del och det finns en mer omfattande problemlösningsuppgift. Övriga uppgifter liknar till viss del uppgifterna i
PISA. Uppgiftstyperna och bedömningsmetoderna är dock ganska annorlunda.
I PISA finns det en stor andel flervalsuppgifter varav en del är sammansatta
flervalsuppgifter. Denna typ av uppgift har aldrig funnits i nationella ämnesprov
för årskurs 9. Dessa uppgifter består av att en situation presenteras och eleven
ska sedan avgöra om fyra olika påstående om situationen är sanna eller falska.
Samtliga svar måste vara korrekta för att ge ”poäng”. Motsvarande typ av uppgift skulle kunna användas även på nationella prov för årskurs 9 men skulle då
troligen generera delpoäng för olika antal korrekt besvarade påståenden.
I den svenska kursplanen för matematik är både muntlig och skriftlig kommunikation tydligt framskriven. Därför innehåller ämnesprovet för årskurs 9
också en muntlig provdel. PISA innehåller däremot bara skriftliga provdelar.
4.3

Indelning i prestationsnivåer i
matematik och exempel på uppgifter

Sex prestationsnivåer 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, 2004). I tabell 4.3 beskrivs
de olika nivåerna för matematik, från högsta nivån, den 6:e, till lägsta nivån,
den 1:a. I figur 4.1 konkretiseras prestationsnivåerna med uppgifter från tidigare
PISA-undersökningar.
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Tabell 4.3

Prestationsnivåer i matematik i PISA 2009

Nivå

Vad eleverna klarar av

Nivå 6
(fler än 669
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 och argument samt
avgöra hur lämpliga de är i förhållande till ursprungssituationen.

Nivå 5
(från 607 till
669 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 545 till
607 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 och handlingar.

Nivå 3
(från 482 till
545 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 vara matematiskt litterat.

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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(Poäng)

Uppgift fråga

(Område)

Nivå 6

(687)

Snickare fråga 1

(Rum och form)

Nivå 5

(620)

Provresultat fråga 1

(Osäkerhet)

Nivå 4

(586)

Växelkurs fråga 3

(Kvantitet)

Nivå 3

(525)

Att växa upp fråga 2

(Förändring och samband)

Nivå 2

(421)

Trappa fråga 2

(Rum och form)

Nivå 1

(406)

Växelkurs fråga 1

(Kvantitet)

669

607

545

482

420

358
Under
nivå 1

Figur 4.1

Placering av några uppgifter på matematikskalan från tidigare
PISA-undersökningar

Elever som uppnår 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 även är ett krav i de enklaste uppgifterna i PISA.
Varje elev hamnar på den högsta nivå (1 – 6, eller under 1) inom vilken han/
hon bedöms klara minst hälften av uppgifterna.
Här presenteras uppgifterna från figur 4.1 med information om respektive
uppgifts tema, kompetensklass, nivå och sammanhang.
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Varje elev hamnar på den högsta nivå (1 – 6, eller under 1) inom vilken han/hon bedöms klara
minst hälften av uppgifterna.
Här presenteras uppgifterna från figur 4.1 med information om respektive uppgifts tema,
kompetensklass, nivå och sammanhang.

SNICKARE
Fråga 1: SNICKARE
FrÂga
SNICKARE

M266Q01

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 rabat ten

Med denna design, kan kanten byggas med 32 meter
virke?
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej

Design A
Design B
Design C
Design D

Tema: Rum och form
Kompetensklass: 2
Nivå: 6
Sammanhang: Utbildning

Tema: Rum och form
Kompetensklass: 2
Nivå: 6
Sammanhang: Utbildning

TRAPPA

Fråga
FrÂga 2: TRAPPA
TRAPPA

M547Q01

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

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

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

Längd

190
Unga mäns medellängd 1998

(cm)
180

Unga kvinnors medellängd 1998

170

160

150

140

130
10

11

12

13

14 15

16

17

18

19 20

Ålder
(År)

Tema: Förändring
och samband
Kompetensklass: 2
Nivå: 3
Sammanhang: Vetenskap

Fråga 2: ATT VÄXA UPP

M150Q02- 00 11 21 22 99

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).

VÄXELKURS
VÄXELKURS

Fråga 1: VÄXELKURS

M413Q01 - 0 1 9

Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i Sydafrika som
Mei-Ling fick veta att växelkursen mellan Singapore-dollar och sydafrikanska rand var:
utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singaporedollar (SGD) till sydafrikanska rand).
1 SGD = 4,2 ZAR

Fråga 1: VÄXELKURS

M413Q01 - 0 1 9

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

Tema: Kvantitet
Mei-Ling
växlade 3 000 Singapore-dollar till sydafrikanska rand till denna växelkurs.
Kompetensklass: 1
Nivå: 1
Hur
mycket pengar
i sydafrikanska rand fick Mei-Ling: Svar: ..................................
Sammanhang:
Samhällsliv
Tema: Kvantitet
Kompetensklass: 1
Fråga
Nivå: 1 3: VÄXELKURS
Sammanhang: Samhällsliv

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

M413Q03 - 01 02 11 99

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
M413Q03
- 01stöder
02 11 99
växlade3:tillbaka
sina sydafrikanska rand till Singapore-dollar? Ge en förklaring
som
ditt
Fråga
VÄXELKURS
svar.
Under dessa 3 månader hade växelkursen ändrats från 4,2 till 4,0 ZAR per SGD.
Tema: Kvantitet
...................................................................................................................................................
Kompetensklass:
3 fördel att växelkursen nu var 4,0 ZAR istället för 4,2 ZAR, när hon
Var det till Mei-Lings
Nivå:
4 tillbaka sina sydafrikanska rand till Singapore-dollar? Ge en förklaring som stöder ditt
växlade
Sammanhang: Samhällsliv
svar.

Tema: Kvantitet
Kompetensklass: 3
Nivå: 4
Sammanhang: Samhällsliv

Tema: Kvantitet
Kompetensklass: 3
Nivå: 4
Sammanhang: Samhällsliv

PROVRESULTAT

Fråga 1: PROVRESULTAT

M513Q01 - 0 1 9

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. Eleverna i Grupp A håller inte med läraren. De försöker
övertyga sin lärare att Grupp B inte nödvändigtvis har lyckats bättre.

6
5
4
3
2



 Resultat
   på
NO-prov

6Antal elever

Grupp A

5

Grupp B

4
3
2
1

Grupp
A

Grupp
B

90-100

90-100

80-89
80-89

70-79
70-79

60-69
60-69

Poän
g

50-59
50-59

40-49
40-49

30-39

30-39

20-29

20-29

10-19

10-19

0- 9

0

09

10

Poäng

Ge med hjälp av diagrammet ett matematiskt argument som eleverna i Grupp A skulle kunna
använda.

Tema: Osäkerhet
...................................................................................................................................................
Kompetensklass:
1
Nivå: 5
Sammanhang: Utbildning

Tema: Osäkerhet
Kompetensklass: 1
Nivå: 5
Sammanhang: Utbildning

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap 107

4.4

Svenska elevers resultat

Samtliga resultat avser matematiken sammantaget, d.v.s. alla fyra teman som
ingick vid 2009 års undersökning. År 2009 presterar Sverige ett medelvärde i
matematik på 494 poäng med standardavvikelsen 94 poäng och detta resultat
skiljer sig inte signifikant från OECD-medelvärdet som är 496 poäng med standardavvikelsen 91 poäng. Sverige ligger 2009 liksom 2006 inte över OECDmedelvärdet matematik, vilket var fallet 2000 och 2003.
Medelvärdet för undersökningen 2009 varierar inom OECD-länderna från
Mexiko 419 till Sydkorea 546. Spridningen av resultat, standardavvikelsen, varierar mellan Mexiko 79 och Belgien och Israel 104. Andra OECD länder med
stor spridning är Frankrike 101 och Schweiz 99. Övriga nordiska länder har följande standardavvikelser Finland 82, Norge 85, Danmark 87 och Island 90.
Bland icke OECD-länder med höga standardavvikelser kan nämnas Shanghai-Kina (103), Singapore (104) och Taiwan (105).

Tabell 4.4	Medelvärdet i matematik för respektive land i relation till Sveriges
resultat (494) i PISA 2009
Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige
OECD-länder
Sydkorea
Finland
Schweiz
Japan
Kanada
Nederländerna
Nya Zeeland
Belgien
Australien
Tyskland
Estland
Island
Danmark
Slovenien

OECD-länder
546
541
534
529
527
526
519
515
514
513
512
507
503
501

Övriga
Shanghai-Kina
Singapore
Hongkong-Kina
Taiwan
Liechtenstein
Macao-Kina

Länder med ej signifikant
skillnad. Sverige (494 p)
Norge
Frankrike
Slovakien
Österrike
Polen
Tjeckien
Storbritannien
Ungern
Luxemburg
Irland
Portugal
USA

Övriga
600
562
555
543
536
525

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige
OECD-länder

498
497
497
496
495
493
492
490
489
487
487
487

Italien
Spanien
Grekland
Israel
Turkiet
Chile
Mexiko

483
483
466
447
445
421
419

Övriga
Lettland
Litauen
Ryssland
Kroatien
Dubai
Serbien
Azerbadjan
Bulgarien
Rumänien
Uruguay
Thailand
Trinidad och Tobago
Kazakstan
Montenegro
Argentina
Jordanien
Brasilien
Colombia
Albanien
Indonesien
Tunisien
Quatar
Peru
Panama
Kirgizistan
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482
477
468
460
453
442
431
428
427
427
419
414
405
403
388
387
386
381
377
371
371
368
365
360
331

För 2009 års undersökning är det 14 OECD-länder som har ett bättre
medelvärde än Sverige, och sju OECD-länder har ett sämre medelvärde än Sverige. 12 OECD-länder har ett medelvärde som inte signifikant skiljer sig från
Sveriges medelvärde.
Sex icke OECD-länder har ett bättre medelvärde än Sverige. I denna grupp
återfinns bl.a. Singapore och Liechtenstein. Antalet icke OECD-länder med ett
sämre medelvärde än Sverige är de resterande 25 icke OECD-länderna.
I den gruppen finns bl.a. Lettland, Litauen, Ryssland, Thailand och Brasilien.
Sveriges medelvärde 2009, liksom år 2006, skiljer sig inte signifikant från
OECD-medelvärdet i matematik. Jämfört med de nordiska länderna har dock
situationen förändrats – förutom att Finland och Danmark presterar ett bättre
resultat än Sverige gör även Island det 2009. Dessutom är Sveriges och Norges
resultat inte längre signifikant skilda från varandra.
Det är sammanlagt 10 OECD-länder som har förbättrat sina resultat i relation till Sverige sedan 2006. Bättre än Sverige har Island och Tyskland blivit,
som år 2006 presterade ett resultat som inte skiljde sig från Sveriges. Följande
länder presterade 2006 ett resultat som var sämre än Sveriges men presterar
2009 ett resultat som inte skiljer sig signifikant från Sverige: Storbritannien, Polen, Slovakien, Ungern, Luxemburg, Norge, USA och Portugal.
I tabell 4.5 redovisas fördelningen av elever på olika nivåer i matematik, för
svenska elever samt för OECD-genomsnittet.
Tabell 4.5

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

8

14

23

25

19

9

3

OECD

8

14

22

24

19

10

3

De svenska eleverna följer fördelningen inom OECD-länderna tämligen väl. En
dryg femtedel (22 %) av de svenska eleverna når inte upp till nivå 2 vilket är en
lika stor andel som OECD-genomsnittet. Enligt PISA ska man nå minst nivå 2
för att anses ha de kunskaper och kompetenser som behövs för att kunna delta
fullvärdigt i samhälls- och yrkesliv, eller alternativt uttryckt – att vara tillräckligt
matematiskt litterat. I Sverige uppnår 12 % av eleverna nivå 5 eller 6, vilket är
något lägre än OECD-genomsnittet som är 13 %.
I figur 4.2 framgår den procentuella andelen elever som når minst nivå 5 respektive den procentuella andelen elever som inte når nivå 2.
Andelen elever fördelade på olika nivåer varierar kraftigt mellan OECDländerna. För de två högsta nivåerna (nivå 5 och 6) varierar andelen från 1 %
(Chile och Mexiko) till 25 % (Sydkorea). För de lägsta nivåerna (nivå 1 och
under nivå 1) varierar andelen elever från 8 % (Finland och Sydkorea) till 51 %
(Chile).
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8

Sydkorea
Schweiz

Nivå 5 och 6

24

8

Finland

Nivå 1 och lägre

26
13

22
12

Japan

21
19
20

Belgien
13

Nederländerna

20
15

Nya Zeeland

19

11

Kanada

18
19
18

Tyskland

16
16

Australien
Slovenien

20

14

Frankrike

14

Island

14

Österrike

13

Slovakien

13

Estland

13
12

Tjeckien

12

Danmark

12

Sverige

11

Luxemburg

11

Polen

23
17
23
21

22
17
21
24
20

10

Norge

10

Ungern

10

USA

10

Storbritannien

10

Portugal

10

Italien

18
22
23
20
24
25

9

Spanien

24

8

Irland

21

7

Israel

6

Grekland

6

Turkiet

6

Chile

39
30
42
51

1

Mexiko

51

1

OECD-medel

22

13

0
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Procent

Figur 4.2

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
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4.5

Flickors och pojkars resultat

I Sverige finns ingen signifikant skillnad mellan flickors och pojkars prestationer
i matematik. I 21 OECD-länder presterar pojkarna ett bättre resultat än flickorna. Inte i något OECD-land presterar flickor ett signifikant bättre resultat än
pojkar. Bland de länder som uppvisar största skillnaden i resultat mellan pojkar
och flickor kan nämnas Belgien, Chile, Schweiz, Storbritannien, Österrike och
USA. Bland de nordiska länderna är det endast Danmark där pojkar har ett
signifikant bättre resultat än flickor. Som exempel på länder där flickor är signifikant bättre än pojkar kan nämnas Albanien och Litauen.
I tabell 4.6 visas den procentuella fördelningen av elever för respektive nivå i
matematik uppdelat efter kön, för Sverige och för OECD-genomsnittet.
Tabell 4.6

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

7

14

24

25

20

9

2

Sverige, pojkar

9

13

23

25

18

9

3

OECD, flickor

8

15

23

25

19

9

2

OECD, pojkar

7

13

21

24

20

11

4

Skillnaden i fördelning mellan flickor och pojkar på olika nivåer är inte särskilt
stora vare sig för Sverige eller för OECD-genomsnittet. I Sverige, liksom för
OECD-genomsnittet, är det en dryg femtedel av eleverna, såväl flickor som
pojkar, som inte når upp till nivå 2. En dryg tiondel av såväl flickor som pojkar
i Sverige presterar på minst nivå 5.
4.6

Jämförelser av resultat över tid

Resultaten från 2000 liksom från 2003 visar att Sveriges resultat var signifikant
bättre än OECD-genomsnittet. Åren 2006 och 2009 finns inte någon sådan
skillnad.
Sju OECD-länder har i alla fyra undersökningar (2000, 2003, 2006 och
2009) visat ett bättre resultat än Sverige. Dessa är Australien, Finland, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydkorea. Fyra OECD-länder har visat ett
sämre resultat än Sverige i alla fyra undersökningarna och dessa är Italien, Grekland, Mexiko och Spanien.
Det finns ingen signifikant skillnad mellan resultaten för Sverige 2009 och
2006. Resultatet i matematik är bättre 2009 jämfört med 2006 i fem OECDländer; Turkiet, Italien, Portugal, USA och Norge. Det är fem OECD-länder
som uppvisar en försämring i sitt resultat sedan 2006: Tjeckien, Finland, Slovenien, Polen och Sydkorea.
Vid jämförelse med resultatet i matematik vid 2003 års undersökning har
Sveriges resultat signifikant försämrats 2009. Vid jämförelse av resultatet i matematik mellan 2009 och 2003 är det förutom Sverige åtta OECD-länder där
resultatet försämrats. Detta är fallet för Tjeckien, Irland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Australien och Island. I sex OECD-länder har resultatet
förbättrats jämfört med 2003 och det är Mexiko, Turkiet, Grekland, Portugal,
Italien och Tyskland.
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Resultaten från 2009 visar att andelen högpresterande elever i Sverige (minst
nivå 5) minskat, medan andelen lågpresterande elever (under nivå 2) ökat sedan
2003. Det har alltså skett en förskjutning mot en större andel elever som inte
uppnår nivå 2 och därmed inte kan anses ha de grundläggande kunskaper och
färdigheter som är nödvändiga enligt PISA. Samma utveckling, mellan åren
2003 och 2009, kan man också se i OECD-länderna Belgien, Island, Irland
och Tjeckien. Det motsatta förhållandet – att andelen elever som inte når upp
till nivå 2 minskar medan andelen elever som når minst nivå 5 ökar – uppvisar
OECD-länderna Grekland, Italien, Mexiko och Portugal.
Danmark har sedan 2003 en lägre andel elever som når minst nivå 5 men
uppvisar ingen förändring för de elever som inte når nivå 2. Finland liksom
Norge uppvisar inga förändringar bland någon av dessa två elevgrupper mellan
undersökningarna 2003 och 2009.
4.7

Sammanfattning

I matematik har de svenska eleverna 2009 ett resultat som inte signifikant skiljer
sig från OECD-genomsnittet, vilket också var fallet 2006. För undersökningarna åren 2000 och 2003 låg Sveriges resultat över OECD-genomsnittet. I 14
OECD-länder är resultaten bättre än Sveriges och i 7 OECD-länder är resultaten sämre än i Sverige. För resterande 12 OECD-länder skiljer sig resultatet inte
signifikant från Sveriges resultat i matematik.
Tio av OECD-länderna som är bättre än Sverige 2009 var det också år 2006.
Island, som 2006 hade ett resultat som inte signifikant skiljde sig från Sveriges,
har i 2009 års undersökning ett resultat som är bättre än Sveriges. Åtta OECDländer som 2009 presterar resultat som inte signifikant skiljer sig från Sveriges
resultat, hade i 2006 års undersökning ett sämre resultat än Sverige.
Andelen högpresterande elever i Sverige har blivit signifikant lägre sedan
2003 och andelen lågpresterande elever i Sverige har ökat signifikant sedan
2003. Danmark, Finland och Norge uppvisar inte samma förändring.
Det fanns en skillnad till pojkarnas fördel 2003, men denna finns inte vare
sig 2006 eller 2009. För OECD finns 2009 en signifikant skillnad mellan pojkars och flickors prestationer i 21 länder. I samtliga fall är denna skillnad till
pojkarnas fördel. I de övriga 13 OECD-länderna finns ingen signifikant skillnad
mellan resultatet i matematik för flickor och pojkar.
I ett nordiskt perspektiv kan man konstatera att Island, tillsammans med Finland och Danmark, presterar ett resultat som är bättre än Sveriges. Finland ligger fortfarande på en av topplaceringarna i matematik bland OECD-länderna.
Norge hamnar tillsammans med Sverige på ett resultat som inte signifikant skiljer sig från OECD-genomsnittet, vilket är värt att notera då Norge 2006 hade
ett sämre resultat i matematik än Sverige.
Tyskland har under de genomförda fyra undersökningarna i PISA förbättrat
sina resultat i matematik avsevärt, och det är därför av intresse att jämföra Tysklands och Sveriges resultat över de fyra undersökningarna. Vid den första undersökningen år 2000 var Tysklands resultat sämre än Sveriges resultat. Vid 2003
och 2006 års undersökningar presterade Tyskland ett resultat som inte skilde sig
signifikant från Sveriges resultat i matematik. År 2009 har Tyskland däremot ett
resultat som är bättre än Sveriges.
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5.
Naturvetenskapen i PISA

5.

Naturvetenskapen i PISA

Inledning
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 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, i
ntellektuella och kulturella miljö,
• engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i
naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare” .
Denna definition infördes när naturvetenskap var huvudområde i PISA år 2006.
Den nya definitionen innebär att man betonar såväl kunskap i som om naturvetenskap, och också attityder till naturvetenskap. I PISA 2006 mättes den sista
aspekten, alltså attityder till naturvetenskap, både med frågor i enkäten och med
frågor i direkt anslutning till frågorna i kunskapsprovet. Någon sådan mätning
har inte genomförts i PISA 2009.
5.1

Konstruktion av naturvetenskapliga uppgifter

Liksom i tidigare PISA-undersökningar använder man i PISA 2009 tre dimensioner av naturvetenskap – en innehållsdimension, en kompetensdimension
och en sammanhangsdimension. I PISA 2000 och 2003 användes 34 uppgifter
inom naturvetenskap, i PISA 2006, då naturvetenskap var huvudområde, 108,
och i PISA 2009 ingår 49 uppgifter i naturvetenskap. Alla dessa 49 uppgifter
fanns också med i PISA 2006.
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 har
tre kriterier för de uppgifter som ska 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, som i många länder ses som naturvetenskapligt ämne, 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. Liksom i PISA 2006 studeras i PISA 2009 både elevernas kunskaper i
naturvetenskap (förståelse för naturvetenskapliga begrepp och teorier) och kunskaper om naturvetenskap (förståelse för naturvetenskapens väsen). Tabell 5.1
sammanfattar uppgifternas innehåll
Tabell 5.1

Innehåll för naturvetenskapliga uppgifter
Antal
uppgifter

Område
Kunskaper
i natur
vetenskap

Kunskaper
om natur
vetenskap

Exempel på innehåll

Fysikaliska system

6

Materiens struktur och egenskaper
Kraft och rörelse
Energi
Kemiska förändringar

Levande system

8

Celler
Människan
Populationer
Ekosystem
Biosfären

Jorden och rymden

7

Jordens struktur
Jordens energibalans
Jordens historia
Jorden som planet i rymden

Tekniska system

4

Tekniken i samhället
Teknik och naturvetenskap
Teknisk problemlösning

Naturvetenskapliga
undersökningar

12

Förståelse för hur teorier och modeller
hänger samman med undersökningar
Försöksdesign
Kvalitativa och kvantitativa data
Osäkerhet

Naturvetenskapliga
förklaringar

12

Typ av förklaring (hypotes, modell, teori)
Hur förklaringar uppkommer
Logik

Uppgifter inom rubriken tekniska system har en lite speciell karaktär. Inom
PISA hänförs inte teknik direkt till det naturvetenskapliga fältet, utan dessa
uppgifter bör snarast ses som tillämpningar och mäter egentligen i lika hög utsträckning kunskaper om naturvetenskap.
Sammanhangsdimensionen
Liksom i tidigare PISA-undersökningar har uppgifterna i PISA 2009 valts för
att de ska vara relevanta i ett vardagssammanhang utanför skolämnenas gränser. Man vill undersöka om elever använder sina naturvetenskapliga kunskaper
för att kunna hantera företeelser i samhället som inrymmer naturvetenskapliga
frågeställningar. I jämförelse med PISA 2006 är dock ansatsen nu betydligt sma-
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lare, eftersom naturvetenskap var huvudområde i PISA 2006. I Tabell 5.2 sammanfattas de sammanhang inom vilka uppgifterna finns. Som framgår av tabellen finns också en ambition att inom varje sammanhang välja ut uppgifter som
har relevans på olika nivåer (personlig, samhällelig eller global nivå). Med det
begränsade antal uppgifter som finns i PISA 2009 täcks inte alla fält i tabellen.
Tabell 5.2

Sammanhang för uppgifter i naturvetenskap i PISA 2009

Sammanhang

Antal
uppg.

Personlig

Samhällelig

Global

”Hälsa”

7

Hålla sig frisk, förhindra
olyckor, diet

Sjukdomskontroll, kostråd,
folkhälsa

Epidemier, global spridning
av sjukdomar

”Naturresurser”

11

Egen användning av resurser
och energi

Livskvalitet, produktion
och distribution av mat,
energiförsörjning

Förnyelsebara system,
befolkningstillväxt

”Miljö”

9

Egen sophantering

Avfallshantering, lokalt väder

Biologisk mångfald, hållbar
utveckling, jordförstöring

”Risker”

7

Naturliga och risker som
skapas av personen själv

Produktsäkerhet, bedömning
av risker med brottslighet

Klimatförändring, krig

12

Naturfenomen, sport och
fritidsaktiviteter, musik,
tekniska ”prylar”

Nya material, genteknologi,
vapenteknologi, transport

Rymden, universums ursprung
och struktur

”Naturvetenskapens
frontlinjer”
Övrigt

3

Kompetensdimensionen
De naturvetenskapliga frågorna i PISA 2009 krävde, precis som i PISA 2006,
att eleverna skulle kunna identifiera naturvetenskapliga frågeställningar, förklara
företeelser naturvetenskapligt och använda naturvetenskapliga fakta och argument. Dessa kompetenser har valts 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 har närbesläktade motsvarigheter i de svenska
kursplanerna för NO-ämnen. I dessa anges innehållet under tre rubriker, Naturen och människan, Den naturvetenskapliga verksamheten och Kunskapens
användning. Tabell 5.3 ger en beskrivning av de tre kompetenserna.
Tabell 5.3

Naturvetenskapliga kompetenser i PISA

Förklara företeelser naturvetenskapligt (21 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 naturvetenskapliga frågeställningar (11 uppgifter)
• Kunna känna igen frågor som går att undersöka med naturvetenskapliga metoder.
• Kunna identifiera nyckelord för att söka efter naturvetenskaplig information.
• Ha kunskap om de viktigaste kännetecknen på en naturvetenskaplig undersökning.
Använda naturvetenskapliga fakta och argument (17 uppgifter)
• Kunna tolka naturvetenskapliga argument samt dra och kommunicera slutsatser.
• Kunna identifiera antaganden, fakta och resonemanget bakom slutsatser.
• Kunna reflektera över de samhälleliga konsekvenserna av naturvetenskapliga och
tekniska framsteg.
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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.
I PISA 2006 kunde resultat inom varje kompetens- och innehållsaspekt beräknas och redovisas. Det är, på grund av det betydligt mindre underlaget, inte
möjligt i PISA 2009.
5.2

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
kunskaps- och 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, 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 naturvetenskapliga
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 hela innehållet 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 inte bör
vara obekant för svenska elever.
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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 skall ”... 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,
• utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån
relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter.
I fysik skall 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 skall eleverna:
• utveckla kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga
erfarenheter 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 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.
5.3

Indelning i prestationsnivåer i
naturvetenskap och exempel på uppgifter

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. Genom denna design kan man konstruera en skala på vilken varje enskild
uppgift får ett visst värde beroende på svårighet, och varje elev får ett värde på
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samma skala som anger hans eller hennes förmåga. I PISA 2009 har man endast
konstruerat en totalskala. För att underlätta tolkningen av resultaten normerades skalan så att medelvärdet för alla OECD-länder år 2006 (då naturvetenskap
var huvudområde) var 500 poäng och standardavvikelsen var 100 poäng. Medelvärdet för OECD-länderna i PISA 2009 är 501 poäng och standardavvikelsen
94 poäng.
Den kombinerade totalskalan indelas i sex prestationsnivåer som beskrivs i
tabell 5.4.
Tabell 5.4

Prestationsnivåer i naturvetenskap i PISA 2009

Nivå

Nedre gräns
för nivån

Andel elever som
når nivån (OECD)

6

708

1,1 %

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

8,5 %

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

559

29,1 %

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

484

57,6 %

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

82,0 %

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

335

95,0 %

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 elever på nivå 3 förväntas
besvara vissa uppgifter på nivå 3 korrekt. En elev i nedre delen av nivån har
62 % chans att besvara de enklaste frågorna i intervallet korrekt, men bara 42 %
chans att klara de svåraste inom nivå 3. En elev nära toppen av intervallet har
78 % chans att klara de enklaste, och 62 % chans att klara de svåraste uppgifterna på nivå 3.
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3 korrekt. En elev i nedre delen av nivån har 62 % chans att besvara de enklaste frågorna i
intervallet korrekt, men bara 42 % chans att klara de svåraste inom nivå 3. En elev nära toppen av
intervallet har 78 % chans att klara de enklaste, och 62 % chans att klara de svåraste uppgifterna
på nivå 3.
Här nedan presenteras några exempeluppgifter för att illustrera de olika nivåerna. Först en
uppgift på nivå 1 (386 p). Kompetensen är "Förklara företeelser naturvetenskapligt", innehållet
är "Levande system" och innehållet är Hälsa:

Här presenteras några exempeluppgifter för att illustrera
de olika nivåerna. Först en
uppgift på nivå 1 (386 p).
Kompetensen är ”Förklara
företeelser naturvetenskapligt”, innehållet är ”Levande
system” och innehållet är
Hälsa.

FYSISK
FYSISK TRÄNING
TRÄNING

Regelbunden men måttlig fysisk träning är bra för hälsan.

Fråga 3: FYSISK TRÄNING

S493Q03

Vad händer när musklerna tränas? Ringa in ”Ja” eller ”Nej” efter varje påstående.
Händer det ta när musklerna tränas?

En medelsvår uppgift på nivå
3 (507 p) kan se ut så här.
Kompetensen är, liksom för
föregående uppgift, ”Förklara
företeelser naturvetenskapligt”, innehållet är ”Levande
system” och sammanhanget är
Hälsa.

Ja eller Nej?

Musklerna får ökat blodflöde.

Ja / Nej

Fetter bildas i musklerna.

Ja / Nej

En medelsvår uppgift på nivå 3 (507 p) kan se ut så här. Kompetensen är, liksom för föregående
uppgift, "Förklara företeelser naturvetenskapligt", innehållet är "Levande system" och
sammanhanget är Hälsa:
__________________________________________________________________________

MARY MONTAGU

Läs tidningsartikeln nedan och besvara frågorna som följer.

VACCINERINGENS HISTORI A
Mary Montagu var en vacker kvinna. År 1715 överlevde hon en smittkoppsinfektion,
men fick därefter ärr över hela kroppen. Under en vistelse i Turkiet 1717 iakttog hon
en metod kallad inokulation som var vanlig där. Denna behandling innebar att man
skrapade in en svag form av smittkoppsvirus i huden på unga, friska människor som
sedan blev sjuka, men i de flesta fall bara med en mild form av sjukdomen.
Mary Montagu blev så övertygad om ofarligheten av dessa inokulationer att hon lät
sin son och sin dotter bli inokulerade.
År 1796 använde sig Edward Jenner av inokulationer av en närbesläktad sjukdom,
kokoppor, för att framställa antikroppar mot smittkoppor. Jämfört med inokulation
av smittkoppor hade denna behandling mindre biverkningar, och den behandlade
personen kunde inte smitta andra. Behandlingen blev känd som vaccinering.

Fråga 4: MARY MONTAGU

S477Q04 – 0 1 9

Ange ett skäl till varför man rekommenderar att särskilt små barn och gamla människor bör
vaccinera sig mot influensa.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

och exempel på en relativt svår uppgift på nivå 5 (659 p) är följande Kompetensen är "Använda
naturvetenskapliga fakta och argument", innehållet är "Naturvetenskapliga förklaringar" och
sammanhanget är Miljö:
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VÄXTHUS
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.

Exempel på en relativt svår
uppgift på nivå 5 (659 p)
är följande Kompetensen är
”Använda naturvetenskapliga
fakta och argument”, innehållet är ”Naturvetenskapliga förklaringar” och sammanhanget
är Miljö.

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.
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Anders drar av dessa två diagram slutsatsen att det är säkert att ökningen av
medeltemperaturen i jordens atmosfär orsakas av ökningen av koldioxidutsläpp.

Fråga 4: VÄXTHUS

S114Q04 – 0 1 2 9

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.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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5.4

Resultat

För första gången i PISA ligger det svenska resultatet under medelprestationen i
OECD. Medelresultatet inom OECD är 501 poäng, medan Sveriges resultat är
495 poäng. Tabell 5.5 sammanfattar resultaten.
Tabell 5.5 	Medelvärden i naturvetenskap i PISA 2009 för olika länder i jämförelse
med det svenska resultatet
Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant
skillnad. Sverige (495 p)

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige

OECD-länder

OECD-länder

OECD-länder

Finland
Japan
Sydkorea
Nya Zeeland
Kanada
Estland
Australien
Nederländerna
Tyskland
Schweiz
Storbritannien
Slovenien
Irland
Polen
Belgien

554
539
538
532
529
528
527
522
520
517
514
512
508
508
507

Övriga
Shanghai-Kina
Hong Kong-Kina
Singapore
Taiwan
Liechtenstein
Macao-Kina

Ungern
USA
Tjeckien
Norge
Danmark
Frankrike
Island
Österrike
Portugal
Slovakien
Italien

503
502
500
500
499
498
496
494
493
490
489

Övriga
575
549
542
520
520
511

Lettland
Litauen

Spanien
Luxemburg
Grekland
Israel
Turkiet
Chile
Mexiko

488
484
470
455
454
447
416

Övriga
494
491

Kroatien
Ryssland
Dubai
Serbien
Bulgarien
Rumänien
Uruguay
Thailand
Jordanien
Trinidad och Tobago
Brasilien
Colombia
Montenegro
Argentina
Tunisien
Kazakstan
Albanien
Indonesien
Qatar
Panama
Azerbajdzjan
Peru
Kirgizistan

486
478
466
443
439
428
427
425
415
410
405
402
401
401
401
400
391
383
379
376
373
369
330

Resultatet är en minskning från 2006 då Sverige hade 503 poäng. Nedgången
på 8 poäng är inte statistiskt signifikant men innebär ändå en relativ försämring
av Sveriges resultat jämfört med andra länder. I PISA 2006 fanns lika många
OECD-länder med ett signifikant bättre resultat som med ett sämre resultat än
Sverige. I PISA 2009 presterar mer än dubbelt så många OECD-länder bättre
än Sverige jämfört med dem som visar ett sämre resultat. Sverige har också det
lägsta medelvärdet i Norden, även om skillnaderna mot övriga nordiska länder
(förutom Finland) inte är statistiskt signifikanta. I PISA 2006 hade både Norge
och Island sämre resultat än Sverige. Man kan också konstatera att Finlands
tidigare suveräna förstaplats övertagits av Shanghai-Kina, även om Finland fortfarande presterar klart bäst bland OECD-länderna.
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Sett till prestationsnivåer ligger de svenska resultaten ungefär på genomsnittlig OECD-nivå. Jämfört med 2006 är resultaten något sämre. Andelen elever
på nivå 2 och högre har minskat från 84 till 81 procent, medan andelen på de
två högsta nivåerna är oförändrad (8 procent). Figurerna 5.1 och 5.2 visar andel
elever på nivå 2 och högre respektive på nivå 5 och 6.
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I figurerna redovisas OECD-länder och ett antal intressanta jämförelseländer
i Europa och Asien. Finland ligger även i detta avseende i topp inom OECD,
men mest frapperande är kanske ändå de asiatiska ländernas och regionernas
höga resultat. I synnerhet är andelen lågpresterande elever få i dessa länder,
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medan endast Shanghai-Kina och Singapore visar extremt stor andel högpresterande elever. Shanghai-Kina visar totalt sett överlägsna resultat, även om särklassen inte är fullt lika uttalad som i matematik.
Resultat i förhållande till kompetensdimensionen
Det stora antal uppgifter som fanns i PISA 2006 gjorde det möjligt att jämföra
svenska resultat med de internationella på uppgiftsnivå med avseende på olika
dimensioner. Med det mycket mindre antal uppgifter som finns i PISA 2009
måste dessa jämförelser inskränkas till kompetensdimensionen. En jämförelse
mellan de svenska resultaten och genomsnittet i OECD presenteras i Tabell 5.6.
Tabell 5.6

Svenska resultat i förhållande till OECD på uppgiftsnivå
– kompetensdimension
Svenska resultat signifikant bättre än OECD

Ingen skillnad mellan
Sverige och OECD

Förklara företeelser naturvetenskapligt

7 (24)

8 (17)

6 (8)

Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar

4 (6)

4 (9)

3 (7)

Använda naturvetenskapliga fakta och argument
Totalt

Svenska resultat signifikant sämre än OECD

4 (10)

7 (11)

6 (10)

15 (40)

19 (37)

15 (25)

Siffror för 2009 anges i fet stil, siffror för 2006 i normal stil och inom parentes.

Den största förändringen tycks ha inträffat för kompetensen ”Förklara företeelser naturvetenskapligt”. Resultaten 2009 ligger ungefär på OECD-nivå, medan
de svenska resultaten 2006 var mycket bättre än i OECD som helhet. Tabellen
är dock missvisande. På just dessa uppgifter presterade Sverige år 2006 bättre
på åtta uppgifter och sämre på fem. Den största skillnaden för just de använda
uppgifterna ligger i stället inom kompetensen ”Använda naturvetenskapliga fakta och argument”, där de svenska resultaten 2006 var bättre än OECD:s på sju
uppgifter och sämre på fyra. För den tredje kompetensen syns ingen förändring.
I PISA 2006 fanns skillnader mellan pojkar och flickor för två av kompetenserna. Tabell 5.7 visar resultaten för svenska pojkar och flickor.
Tabell 5.7

Jämförelse pojkar - flickor på uppgiftsnivå – kompetensdimension
Flickor signifikant bättre

Ingen skillnad

Förklara företeelser naturvetenskapligt

4

13

4

Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar

4

7

0

Använda naturvetenskapliga fakta och argument
Totalt

Pojkar signifikant bättre

3

10

4

11

30

8

Här syns ingen skillnad mellan pojkar och flickor inom kompetensen ”Förklara
företeelser naturvetenskapligt”, där pojkar i tidigare undersökningar haft ett försteg. Däremot tycks skillnaden till flickornas fördel kvarstå inom kompetensen
”Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar”. Totalt sett finns ingen signifikant skillnad mellan flickors och pojkars prestationer.
5.7

Sammanfattning

För första gången i PISA hamnar det svenska resultatet under genomsnittsnivån
i OECD. Detta bör ses som en allvarlig indikation på att grundskolans naturvetenskap kräver åtgärder. Detta kommer också att ske genom införandet av nya
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kursplaner och genom tillkomsten av de nationella proven. Vi befarar dock att
det kommer att krävas mer än så, framför allt inom naturvetenskapliga tillämpningsområden. Sverige har tidigare haft bättre resultat än flera av våra nordiska
grannländer, men i denna undersökning ligger de nordiska länderna (utom Finland) på samma nivå. Precis som i läsning är det de lågpresterande eleverna som
tappar mest. Detta ligger i linje med de tankar som presenteras i kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket, 2009). Flera av
de förändringar som svensk skola genomgått under senare år (individualisering,
segregering och differentiering) har enligt denna rapport missgynnat svaga elever och bidragit till en ökad spridning i resultat.
Bland OECD-länder visar Finland fortfarande de högsta resultaten, men
resultaten från Shanghai-Kina är ännu mer imponerande. Rent generellt visar
många länder och regioner i östra Asien mycket höga resultat.
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6.
Försämrade resultat
och minskad likvärdighet

6.

Försämrade resultat
och minskad likvärdighet

I kapitel 6 sammanfattas PISA 2009 och undersökningens huvudresultat diskuteras. Två centrala målsättningar för den svenska skolan, liksom för det flesta
utbildningssystem, är att ge utbildning av hög kvalité och skapa likvärdighet i
utbudet av utbildning. Detta innebär att elever får goda kunskaper och att de
har möjlighet att få dessa kunskaper oavsett bakgrund och i vilken skola de går.
Med denna utgångspunkt tas två områden upp i kapitlet, dels hur resultaten för
svenska elever i PISA utvecklats över tid och dels hur likvärdigheten utvecklats.
Utvecklingen av elevernas resultat har diskuterats för respektive ämnesområde i kapitlen 3, 4 och 5. I detta kapitel sammanfattas resultaten och möjliga
förklaringar till observerade förändringar diskuteras. I detta kapitel beskrivs och
diskuteras också hur likvärdigheten utvecklats i svensk utbildning utifrån PISAresultaten.
Slutligen innehåller kapitlet en kort sammanfattning av hela PISA 2009 med
några slutreflektioner.
6.1

Försämrade resultat

PISA 2009 har liksom tidigare PISA-undersökningar undersökt elevprestationer
i läsförmåga, matematik och naturvetenskap. Eftersom läsning var huvudområde såväl 2000 som 2009 är möjligheterna större att diskutera kring utvecklingen
i läsning än i matematik och naturvetenskap som hittills enbart varit huvudområde vid ett tillfälle vardera (2003 respektive 2006).
Försämrade resultat i läsning
Resultaten från PISA 2009 visar att 15-åringar i Sverige presterar på ungefär
samma nivå som jämnåriga i övriga länder i OECD. Detta innebär att de svenska 15-åringarnas läsförmåga försämrats i relation till 15-åringar i andra länder
och i relation till tidigare svenska resultat i PISA-undersökningarna. I tidigare
undersökningar har de svenska 15-åringarna haft resultat i läsning som varit
signifikant högre än OECD-genomsnittet. En negativ trend gällande läsförmågan bland svenska elever har observerats i andra läsundersökningar efter 1991.
PIRLS-undersökningarna 2001 och 2006 (Skolverket, 2003a, 2007) visade en
negativ trend i läsning för yngre elever och nationella utvärderingar 1992, 1995
(Skolverket, 1996a, 1996b) och 2003 (Skolverket, 2004a, 2004b, 2005) har
visat en försämring av svenska elevers läsförmåga. Resultaten ifrån PISA 2009
ligger följaktligen i linje med flera tidigare undersökningar.
Bland de OECD-länder som deltagit både i PISA-undersökningarna 2000
och 2009 har resultatet minskat signifikant i fyra länder. Sverige är ett av dessa
fyra länder. De övriga är Australien, Tjeckien och Irland. Endast i Irland är nedgången i läsförmåga större än i Sverige.
I PISA 2009 har andelen svaga läsare bland de svenska 15-åringarna ökat
med nästan fem procentenheter. Andelen starka läsare har minskat med två procentenheter. Båda dessa förändringar är statistiskt signifikanta.
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Skillnaden i genomsnittlig prestation mellan flickor och pojkar är större i Sverige än i OECD och har ökat sedan 2000. I Sverige har både flickornas och pojkarnas resultat blivit signifikant sämre, men pojkarnas nedgång i läsförmåga är
betydligt större än flickornas. Flickornas resultat ligger fortfarande över OECD:s
medelvärde medan pojkarnas nu ligger på en genomsnittlig OECD-nivå.
I Sverige finns en något högre andel elever med utländsk bakgrund på låga
nivåer på lässkalan och en något lägre andel på höga nivåer än i OECD. Skillnaderna i läsprestationer mellan infödda elever respektive elever med utländsk
bakgrund är större i Sverige än i OECD som helhet.
På genomsnittlig nivå i matematik
År 2003 var matematik huvudområde och därför bör trendanalyserna göras
med 2003 som basår. Sveriges resultat 2009 har sjunkit med 15 poäng jämfört
med PISA 2003. Detta är en signifikant nedgång. Sverige ingår i en grupp av tio
OECD-länder som uppvisar en nedgång i matematik jämfört med 2003. I PISA
2003 var Sveriges resultat i matematik signifikant över OECD-genomsnittet,
men i PISA 2009 är detta inte längre fallet. I matematik presterar svenska
15-åringar på en genomsnittlig OECD-nivå.
Sedan 2003 har andelen högpresterande elever i Sverige blivit signifikant lägre och andelen lågpresterande elever i Sverige signifikant högre. Andelen elever
i Sverige på de lägsta nivåerna (under nivå 2) har ökat från 17 till 21 procent
samtidigt som andelen elever som presterar på de högsta nivåerna (nivåerna 5
och 6) sjunkit från 16 till 11 procent.
Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors resultat i matematik
2009. Skillnaden i fördelning mellan flickor och pojkar på olika nivåer är inte
särskilt stora vare sig för Sverige eller för OECD-genomsnittet. I Sverige, liksom
för OECD-genomsnittet, är det en dryg femtedel av eleverna, såväl flickor som
pojkar, som inte når upp till nivå 2. En dryg tiondel av såväl flickor som pojkar
i Sverige presterar på minst nivå 5. Sedan PISA 2003 har svenska pojkar tappat det lilla försprång de då hade mot flickorna och detta har skett genom att
pojkarna har försämrat sina resultat i större utsträckning under tidsperioden än
flickorna, även om båda grupperna har försämrat sina matematikresultat.
Ökad andel elever på lägsta nivåerna i naturvetenskap
För första gången i en PISA-undersökning hamnar det svenska resultatet i
naturvetenskap under genomsnittsnivån i OECD. Naturvetenskap var huvudområde i PISA 2006 och utgör därmed referenspunkt för trendanalyser. Sveriges
medelvärde har minskat med åtta poäng mellan 2006 och 2009, från 503 till
495 poäng. Denna förändring är dock inte statistiskt signifikant. Andelen elever
i Sverige som inte når upp till nivå 2 har däremot ökat med nästan tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Denna ökning är statistiskt signifikant. Samtidigt har andelen elever på de högsta nivåerna (nivå 5 och 6) inte förändrats.
Detta innebär att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever har ökat i
naturvetenskap.
Totalt sett finns ingen signifikant skillnad mellan flickors och pojkars prestationer. Jämfört med PISA 2006 kan noteras att även om det inte heller då fanns
några signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar i Sverige så har pojkarnas
resultat gått ned med elva poäng, vilket är en signifikant nedgång, medan flickornas uppmätta nedgång på sex poäng inte är statistiskt signifikant.
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Möjliga orsaker
I kapitel 3 diskuterades möjliga förklaringar till försämringen av svenska elevers
läsförmåga. De möjliga förklaringar som nämndes var strukturella förändringar i det svenska skolsystemet, förändringar av arbetsformer i skolan samt
förändringar av elevers läslust och läsvanor. Av dessa möjliga förklaringar kan
konstateras att åtminstone strukturella förändringar i det svenska skolsystemet
och förändringar av arbetsformer i skolan också kan användas för att förklara de
förändringar av elevers resultat som ägt rum i matematik och naturvetenskap.
Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket, 2009) beskriver hur svensk grundskola förändrats sedan 90-talets början.
På samma sätt som ökad decentralisering kan vara en möjlig förklaring till de
försämrade resultaten i läsning kan den vara en orsak till de förändringar som
PISA 2009 visar för matematik och naturvetenskap. Ökade skillnader mellan
kommuner och skolor med avseende på resurser och upptagning av elever kan
påverka elevers prestationer i alla ämnen.
Förändringar i skolornas arbetssätt som de beskrivs i rapporten kan rimligen
också påverka alla skolans ämnen. Dessa förändringar handlar om en differentiering där elever delas in i grupper efter prestationsnivå. Därmed skapas alltmer
likartade grupper. När dessa grupper permanentas uppstår inom ramen för den
sammanhållna skolan klasser med elever med olika goda skolresultat. Många
lågpresterande i en grupp medför sänkta förväntningar från lärarna och att en
allmänt lägre prestationsnivå blir norm i klassen. Ytterligare en förändring av
arbetssätt handlar om en ökad individualisering där elevernas individuella arbete
ökat i omfattning medan lärarens roll har minskat. Detta medför att ansvaret
flyttats från lärare till elev och därmed även från skola till hem. Ökad differentiering och individualisering kan antas påverka såväl elevernas läsning som deras
resultat i matematik och naturvetenskap.
En specifik förklaring till de försämrade resultaten i läsning som togs upp
i kapitel 3 är förändringar av elevers läslust, läsvanor och val av läsmaterial.
Svenska pojkars lust att läsa har minskat signifikant sedan 2000, och PISA 2009
visar tydligt att läslust och läsprestationer hänger nära samman. Även vanan att
läsa varje dag har förändrats. PISA 2009 visar att en avgörande skillnad mellan
starka och svaga läsare handlar om hur lång tid elever använder till nöjesläsning.
Även om dessa förändringar i läslust och läsvanor främst påverkar resultat i läsning kan det inte heller uteslutas att de också påverkar elevers resultat i andra
ämnen. Förmågan att kunna läsa har en betydelse för elevers möjligheter att
inhämta kunskaper i alla ämnen.
6.2

Minskad likvärdighet

Ett likvärdigt skolsystem innebär att alla elever, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar, ges samma möjlighet och tillgång till utbildning. Skolsystemet kompenserar för elevers olika bakgrund och ger alla elever möjligheter
att få tillgång till och tillgodogöra sig utbildning.
Historiskt sett har Sverige, liksom övriga nordiska länder, uppvisat en högre
grad av likvärdighet än de flesta övriga länder i OECD. Detta har bekräftats i
de tidigare PISA-undersökningarna där Sverige varit bland de länder som bedömts ha högst grad av likvärdighet. I det fortsatta resonemanget tas ett antal
aspekter av likvärdighet upp som tillsammans kan ge en inblick i hur det står till
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med den svenska likvärdigheten, dels i ett internationellt perspektiv när Sverige
jämförs med andra länder och dels i ett trendperspektiv. De svenska resultaten
i PISA 2009 jämförs med motsvarande resultat i tidigare PISA-undersökningar.
Analyserna är främst baserade på resultaten i läsförståelse då detta utgör huvudområdet i PISA 2009.
Variation i resultat
Den totala spridningen eller variationen i elevprestationer inom varje land ger
en indikation på hur väl landets utbildningssystem lyckats med att ge en likvärdig utbildning. I Tabell 6.1 anges den totala variationen per land, uttryckt som
procentuell andel av den genomsnittliga variationen för samtliga OECD-länder.
Ett tal över 100 procent anger att variationen i elevresultat är större än OECDgenomsnittet och ett tal lägre än 100 procent att spridningen är mindre. De
OECD-länder som uppvisar störst variation i elevresultat är Israel (144 procent), Frankrike (129 procent), Luxemburg (124 procent) samt Nya Zeeland
(122 procent). I Sverige är spridningen 112 procent, vilket är signifikant högre
än OECD-genomsnittet. De OECD-länder som uppvisar minst spridning i läsförståelseresultat är Sydkorea och Turkiet med en variation på 72 respektive 77
procent av den genomsnittliga variationen i OECD. Det ska påpekas att när det
gäller Turkiet, och även Mexiko, är andelen 15-åringar som går i skolan betydligt lägre (63 respektive 56 procent enligt PISA 2006) än i övriga OECD-länder
där andelen ligger över 90 procent. Antagligen har många av de lägst presterande 15-åringarna i dessa länder inte deltagit i PISA-undersökningen. Det kan
också uppstå så kallade golveffekter då PISA-undersökningen inte korrekt kan
beskriva de lägsta prestationerna. Om många elever har låga resultat blir spridningen liten. Inga slutsatser om likvärdighet bör därför dras utifrån Mexikos
och Turkiets värden på dessa indikatorer.
Sveriges spridning på 112 procent är högre än motsvarade värde för Sverige i
de tidigare tre PISA mätningarna. Det är också första gången sedan PISA startade som Sverige har en större spridning än OECD:s genomsnitt i läsförståelse.
I kapitel 3 och 4 visades en nedgång av elevernas resultat i läsning från 2000
och i matematik från 2003. En närmare granskning av den ökade spridningen
av medelpoängen på percentilnivå i respektive ämne visar vilka elever som tappat mest (se figur 6.1). Värdet för den 95:e percentilen är ett mått på hur de
allra bäst presterande eleverna har presterat, det vill säga de fem procent högst
presterande eleverna i Sverige. På samma sätt är värdet för den 5:e percentilen
ett mått på resultatet för de lägst presterande eleverna. Värdet i figuren för varje
percentil är skillnaden mellan det svenska resultatet för den percentilen och genomsnittet för samma percentil för alla OECD länder. För varje undersökning
jämförs de svenska resultaten med OECD:s. Även om en del av förändringen är
ett resultat av förändringar av OECD:s medelvärde, är den avgörande skillnaden
förändringen i det svenska resultatet.
Åren 2000 och 2003 hade Sverige en tydlig profil med resultat över OECD:s
värde vid alla percentiler och där eleverna med lägst resultat var den grupp som
låg högst över motsvarande grupp i andra OECD länder. År 2006 låg Sveriges
resultat fortfarande över OECD:s vid alla percentiler, men den utjämnande
effekten hade försvunnit. Resultatet i läsning från PISA 2009 visar att denna
utveckling fortsatt och de svagaste läsarna ligger på samma nivå som genomsnittet i OECD. Resultatet för 5:e percentilen låg 30 poäng över OCED 2000, men
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Tabell 6.1

Resultat och spridning i läsning i OECD

Länder

Medelpoäng i
läsförståelse

Total variation i elevernas
medelpoäng som andel av
OECD-genomsnittet (%)

Övergripande effekt
av socioekonomisk
bakgrund (ESCS)

Australien

515

113

46

Belgien

506

120

47

Chile

449

79

31

Danmark

495

81

36

Estland

501

80

29

Finland

536

86

31

Frankrike

496

129

51

Grekland

483

105

34

Irland

496

105

39

Island

500

106

27

Israel

474

144

43

Italien

486

106

32

Japan

520

116

40

Kanada

524

94

32

Luxemburg

472

124

40

Mexiko

425

83

25

Nederländerna

508

91

37

Norge

503

96

36

Nya Zeeland

521

122

52

Polen

500

92

39

Portugal

489

87

30

Schweiz

501

101

40

Slovakien

477

94

41

Slovenien

483

95

39

Spanien

481

88

29

Storbritannien

494

105

44

Sverige

497

112

43

Sydkorea

539

72

32

Tjeckien

478

98

46

Turkiet

464

77

29

Tyskland

497

104

44

Ungern

494

94

48

USA

500

108

42

Österrike

470

116

48

OECD-genomsnitt

493

100

38

Bulgarien

429

148

51

Hongkong-Kina

533

81

17

Lettland

484

74

29

Litauen

468

86

33

Macao-Kina

487

67

12

Rumänien

424

94

36

Ryssland

459

93

37

Shanghai-Kina

556

74

27

Singapore

526

110

47

Taiwan

495

86

36

2009 har försprånget försvunnit helt. Resultatet för 95:e percentilen ligger 7
poäng över OECD både 2000 och 2009.
Jämförs Sverige med de nordiska länderna blir bilden densamma (se figur 6.2).
2009 avviker Sverige och Island från det nordiska mönstret. Danmark har i stort
sett samma medelpoäng i läsning som Sverige, men däremot en lägre spridning
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Resultat i läsförmåga. Värdena i figuren representerar skillnaden
i percentilvärde mellan Sverige och OECD-genomsnittet.
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Resultat i läsförmåga. Värdena i figuren representerar skillnaden
i percentilvärde mellan respektiver land och OECD-genomsnittet.

och bättre resultat bland de svagaste läsarna samt sämre resultat bland de bästa
läsarna.
Bilden är i stort densamma för matematik och naturvetenskap som för läsning. Trenderna i respektive ämne utgår från basåren då ämnena var huvudområde i PISA; 2000 för läsning, 2003 för matematik och 2006 för naturvetenskap. 2003 och 2006 förändrades ramverket för matematik respektive naturvetenskap i PISA, provfrågorna fick delvis annat innehåll och det blev andra proportioner mellan kompetensområdena. Resultaten är alltså inte helt jämförbara
från tidigare år. Det är ändå intressant att titta på hur spridning och likvärdighet
förändrats jämfört med de andra länderna sedan 2000 även i matematik och naturvetenskap, men med denna reservation.
Fram till 2006 var det i matematik, liksom i läsning, de lågpresterande eleverna
som höjde sig mest över OECD:s medelvärde. I PISA 2009 är detta försprång
borta. Delvis förklaras förändringen av att lågpresterande elever i OECD höjt sin
nivå. I kapitel 4 nämndes att högpresterande elever i Sverige försämrat sina reslutat
i matematik. En likartad utveckling har skett i hela OECD, varför skillnaden mellan högpresterande elever i Sverige och i OECD som helhet i stort varit oförändrad.

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap 133

25

Skillnad i poäng mot OECD
2009
2006
2003
2000

20
15
10
5
0
-5

5

Figur 6.3

25

10

25

50

75

90

95
Percentiler

Resultat i matematik. Värdena i figuren representerar skillnaden i
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Resultat i naturvetenskap för Sverige. Värdena i figuren representerar
skillnaden i percentilvärde mellan Sverige och OECD-genomsnittet för
respektive år.

I PISA 2000 låg Sverige över medelvärdet i naturvetenskap, precis som i de
flesta liknande undersökningar sedan sjuttiotalet. Naturvetenskap är i PISA
2009 det enda område där Sveriges resultat ligger under OECD:s medelvärde.
På percentilnivå syns var förändringen har skett (se figur 6.4).
Sverige ligger för första gången under OECD:s medelvärde och det är eleverna med lägst resultat som fallit från 25 poäng över OECD:s medelvärde 2000
till 14 poäng under 2009. I absoluta tal har i Sverige de svaga elevernas resultat
försämrats medan de bättre har legat still mellan 2006 och 2009. För OECD
har det bara skett marginella förändringar till de svagas fördel och de starkas
nackdel.
Elevernas bakgrund
PISA använder flera index för att mäta olika bakgrundsdata hos eleverna. Dessa
index konstrueras utifrån elevernas svar i enkäten, och skalan sätts så att medelvärdet är noll och standardavvikelsen ett. Ett index, ESCS (”The PISA index of
Economic, Social and Cultural Status”) används för att mäta och karaktärisera so-
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cioekonomisk bakgrund. Indexet är konstruerat utifrån elevernas svar på frågor
om föräldrarnas utbildning och yrke, kulturellt kapital samt vilka resurser som
finns i hemmet som till exempel tillgång till eget skrivbord och böcker. Historiskt har detta index kunnat förklara mycket av variationen i resultaten. I Sverige och de andra nordiska länderna har dock den socioekonomiska bakgrunden
haft en mindre påverkan på elevernas resultat än genomsnittligt i OECD. Detta
gäller fortfarande för de andra nordiska länderna, men Sverige ligger nu över
OECD:s medelvärde. I Sverige är alltså föräldrarnas bakgrund viktigare för att
förklara skillnader i elevernas läsförmåga än i något annat nordiskt land och
viktigare än i många andra jämförbara länder. Annorlunda uttryckt lyckas den
svenska skolan sämre än flera andra skolsystem med att utjämna de skillnader
som finns i elevernas bakgrund.
Om man ser över tid på hur den socioekonomiska bakgrundens påverkan förändrats blir bilden ännu tydligare. I tabell 6.2 jämförs Sverige med de
nordiska länderna samt med Tyskland och USA. I de två senare länderna har
traditionellt elevernas socioekonomiska bakgrund i hög grad påverkat elevernas
resultat. OECD:s medelvärde är medelvärdet för de 26 OECD-länder för vilka
jämförbara data finns från både PISA 2000 och PISA 2009.
Tabell 6.2

Förändring av den socioekonomiska bakgrundens betydelse för
läsresultatet
Skillnad i elevens resultat i läsning som följer med en enhets skillnad i ESCS
2000

m-fel

2009

m-fel

Trend 2009-2000

m-fel

Sverige

36

(1,8)

43

(2,2)

8

(2,8)

Danmark

40

(1,9)

36

(1,4)

-3

(2,4)

Finland

25

(2,3)

31

(1,7)

6

(2,8)

Island

21

(1,6)

27

(1,8)

5

(2,4)

Norge

36

(2,2)

36

(2,1)

0

(3,1)

Tyskland

52

(2,6)

44

(1,9)

-8

(3,2)

USA

52

(3,0)

42

(2,3)

-9

(3,8)

OECD medel 26

39

(0,5)

38

(0,3)

-1

(0,6)

Enligt resultaten från PISA 2000 lyckades svensk skola utjämna de socioekonomiska skillnaderna mellan eleverna bättre än de flesta andra länder, men nu spelar elevens bakgrund större roll för elevernas resultat i Sverige än genomsnittligt
i OECD. Den svenska nivån är 2009 densamma som för Tyskland och USA,
länder som tidigare inte varit jämförbara med Sverige.
Skillnader mellan och inom skolor
Det kan finnas betydande skillnader i elevprestation mellan olika skolor. Detta
hänger ofta samman med skillnader mellan skolor med avseende på resurser,
kursplaner, undervisning och skolornas upptagningsområden. Även inom skolor
finns variation mellan elevers resultat som kan bero på individuella och familjerelaterade faktorer. Skillnaden mellan skolorna mäts i vad som kallas mellanskolvarians. Detta är ytterligare 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 elevernas resultat i vilken skola de går. I Sverige skedde dock
nästan en fördubbling av mellanskolvariansen mellan 2000 och 2006.
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I figur 6.5 visas hur stor del av variansen i resultat på den kombinerade
lässkalan som kan bero på skillnader mellan skolor (mellanskolvarians) och
skillnader inom skolor (inomskolvarians). Värdena ges som procent av den genomsnittliga totala spridningen i OECD. Dessutom visar figuren den variation

Variation mellan skolorna
Variation inom skolorna
Variation mellan skolorna
som förklaras av sociala
bakgrundsfaktorer
Variation inom skolorna
som förklaras av sociala
bakgrundsfaktorer

Norge

7,7

-80,7

Finland

-5,5

1,7

-5,3

2,7

10,1

-87,7

Island

-6,8

15,6

-94,5

Kanada

Australien

-7,8

19,5

-69,8

-10,8

21,7

-78,3

29,6

-59,9

30,3

-95,0

31,1

-88,1
21,0

-5,3

31,6

-65,2
15,4

-3,1

31,6

-61,0
17,2

-2,3

32,0
24,8

-77,2
-4,9

32,4

-80,4
19,0

-4,4

34,5

-52,7
19,8

-1,8

41,4

-44,7
15,2

0,0
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-2,9
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-35,8
20,0

-0,6
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32,5

-0,7

54,8

-64,2
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22,2

-1,7

56,5

-46,2
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38,9

-0,5

58,7

-62,2

Japan

30,2

-0,7

59,0

-32,3
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28,3

-0,7

61,6

-79,7
50,5
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-55,8
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40,6
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64,5

-51,4
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33,0
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-33,7
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Figur 6.5	Mellanskolvarians och inomskolvarians på den kombinerade lässkalan i
procent av den genomsnittliga totala spridningen i OECD
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mellan skolor som kan förklaras av sociala bakgrundsfaktorer och den variation
inom skolorna som kan förklaras av sociala bakgrundsfaktorer.
Den svenska mellanskolvariansen är 21,7 procent och inomskolvariansen är
95,7 procent av variansen på lässkalan i OECD.1 I jämförelse med andra länder
är den svenska mellanskolvariansen relativt låg. Sju länder har en mellanskolvarians som är lägre än Sveriges, däribland alla de övriga nordiska länderna. I 26
OECD-länder är mellanskolvariansen högre än den i Sverige. Den svenska inomskolvariansen är högst i OECD. Några länder ligger på ungefär samma nivå
som Sverige, nämligen Island och Nya Zeeland. I jämförelse med andra OECDländer är det i Sverige mindre skillnader mellan skolor och större skillnader
inom skolor på den kombinerade lässkalan.
I jämförelse med andra länder är variansen mellan skolor i Sverige som förklaras av sociala bakgrundsfaktorer högre än motsvarande värde för åtta OECDländer och lägre än för 25 OECD-länder.
Även om skillnaderna mellan skolorna i Sverige fortfarande är lägre än i
många andra länder, framgår av figur 6.6 hur den ökat sedan år 2000.
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Figur 6.6	Mellanskolvarians och inomskolvarians 2000-2009

Från 2000 till 2009 har mellanskolvariansen för läsförmåga i Sverige ökat från
8,5 procent till 21,7 procent jämfört med den totala variansen i OECD för
respektive år. Den variation som förklaras av sociala bakgrundsfaktorer har ökat
men i samma takt vilket betyder att andelen av mellanskolvariansen som förklaras av sociala bakgrundsfaktorer är oförändrad.
PISA 2009 visar också att Sverige fortfarande, liksom övriga nordiska länder,
har en relativt liten spridning mellan skolor vad gäller den socioekonomiska
sammansättningen. Den har heller inte ökat i Sverige sedan 2000. Det är alltså
inte en ökning av den sociala segregationen på skolnivå. Däremot har betydelsen av att gå på olika skolor ökat och en annan typ av segregation syns. Tidigare
har det inte spelat så stor roll vilken skola eleverna gått i, men nu är trenden åt
motsatt håll. Här krävs fördjupningar för att förstå vad som orsakar detta och
speciellt krävs studier kring effekterna av det fria skolvalet.
När skillnaderna i elevresultat mellan olika skolor ökar är det intressant att
jämföra skolor i olika delar av landet och skolor med olika huvudmän.
I Figur 6.7 syns hur skolornas resultat samvarierar med den socioekonomiska
bakgrunden bland skolans elever. En jämförelse mellan fristående och kommunala skolor visar att resultaten i fristående skolor är högre än de kommunala
skolornas, men om hänsyn tas till den socioekonomiska bakgrunden hos skolor1

I PISA kortrapport anges mellanskolvariansen till 19,3 % vilket är uträknat som andel av den svenska
spridningen.
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Figur 6.7 	Medelvärdet på lässkalan för olika skoltyper utifrån skolans elevers
genomsnittliga socioekonomiska bakgrund. Storleken på cirklarna
anger skolans storlek

nas elever försvinner skillnaden helt. Fristående skolor har i genomsnitt ett högre värde på det socioekonomiska indexet än de kommunala skolorna. Föräldrar
till barn i dessa skolor har alltså genomsnittligt bättre utbildning och fler kulturella och ekonomiska markörer jämfört med föräldrar till barn i kommunala
skolor. Skolor i glesbygd har i genomsnitt lägre värden på det socioekonomiska
indexet och det förklarar ett något lägre genomsnittsresultat för dessa skolor.
Hur har resultaten för elever med utländsk
bakgrund förändrats jämfört med PISA 2000?
Figur 6.8 visar skillnader i resultat i läsförståelse mellan infödda elever och elever
födda i landet med utländsk bakgrund respektive elever födda utomlands med utländsk bakgrund. För definitioner se kapitel 3 och Skolverkets rapport från 2003
”Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund” (Skolverket, 2003b). Ett positivt
värde på skillnaden innebär att infödda elever presterar bättre i genomsnitt.
Länderna är sorterade efter skillnaden mellan infödda elever och elever födda i
landet med utländsk bakgrund. Endast länder där andelen elever utgör minst tre
procent i någon av undergrupperna med utländsk bakgrund finns med i figuren.
Enligt PISA-undersökningen är i Sverige drygt åtta procent av landets
15-åringar födda i Sverige med utländsk bakgrund och knappt fyra procent
födda utomlands med utländsk bakgrund.

138 PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

Australien

-26*

Födda i landet med
utländsk bakgrund

-12
-7

Israel

Födda utomlands med
utländsk bakgrund

18*
5

Kanada

8
7

Storbritannien

41*
22*
21*

USA
Nya Zeeland

28*

6

Estland

#

Slovenien

#

35*
41*
42*

Schweiz

45*

Norge

OECD-länder

58*
60*

46*
44*

Nederländerna

53*

Sverige
Tyskland

54*

Österrike

54*

91*
61*
97*

Frankrike

55*

Danmark

56*

#

Luxemburg

47*

56*
66*
70*

Belgien
Irland

#

Spanien

#

Grekland

#

Italien

#

36*
60*
69*
81*
35*

Icke OECD-länder/regioner

OECD genomsnitt
Singapore

-17*

49*

5
-8*

Hongkong-Kina

23*

-7*
-9*

Macao-Kina
Lettland

#

Ryssland
-40

79*

20*

-20

0

# Andelen elever i undergruppen
mindre än tre procent och resultat
presenteras ej.
* Skillnaden är statistiskt signifikant

13

20

29*

40

60

80

100

Poäng i läsförståelse

Figur 6.8

Skillnader i resultat i läsförståelse mellan infödda elever och elever födda i landet med utländsk bakgrund
respektive elever födda utomlands med utländsk bakgrund

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap 139

För ett genomsnittligt OECD-land är resultatskillnaden i läsförståelse mellan
infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i landet 35 poäng till de
inföddas fördel. Motsvarande skillnad mellan infödda och elever med utländsk
bakgrund födda utomlands är något högre, 49 poäng. Båda skillnaderna är statistiskt signifikanta. I Sverige är motsvarande skillnader i läsförståelse betydligt
större, 53 respektive 91 poäng. Alltså presterar elever med utländsk bakgrund
födda i Sverige 38 poäng bättre än elever med utländsk bakgrund födda utomlands, vilket är en signifikant skillnad.
De OECD-länder som uppvisar minst skillnader mellan infödda elever och
elever med utländsk bakgrund är alla anglosaxiska (Australien, Kanada, Nya
Zeeland, Storbritannien, Irland och USA) med undantag för Israel. I Australien
presterar till och med elever med utländsk bakgrund i genomsnitt något bättre
än infödda elever. De europeiska länderna (utom Storbritannien och Irland)
uppvisar däremot betydande skillnader mellan infödda och elever med utländsk
bakgrund. Österrike, Sverige, Frankrike och Belgien ligger i topp med skillnader
på mellan 70 och 100 poäng mellan infödda och elever med utländsk bakgrund
födda utomlands. Troliga förklaringar till detta mönster kan dels vara engelska
språkets roll som internationellt språk men också att ländernas invandringspolitik skiljer sig åt vilket genererar olika sammansättningar av populationen med
utländsk bakgrund.
Ett annat sätt att beskriva dessa skillnader är att titta på hur stor andel av
eleverna som ligger på respektive läsnivå. För Sverige gäller att cirka tio procent
av infödda elever uppnår de två högsta prestationsnivåerna 5 eller 6. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är drygt tre procent
och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands är andelen knappt tre
procent. I andra änden av skalan når cirka 14 procent av infödda elever inte upp
till nivå 2. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige
är mer än dubbelt så stor, 30 procent, och för elever med utländsk bakgrund
födda utomlands når nästan varannan elev, 48 procent, inte upp till nivå 2.
Elever med utländsk bakgrund och
skillnader i socioekonomisk bakgrund
En del av de skillnader som kan ses i figur 6.8 kan förklaras av att elever med
utländsk bakgrund i genomsnitt har en mindre fördelaktig socioekonomisk
bakgrund. Om hänsyn tas till den socioekonomiska bakgrunden minskar skillnaderna betydligt. Om elever med utländsk bakgrund betraktas som en grupp
är skillnaden mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund i Sverige
ungefär 66 poäng i läsförståelse utan hänsyn till socioekonomisk bakgrund.
Om hänsyn tas till den socioekonomiska bakgrunden minskar skillnaden till
40 poäng.
Det är svårt att jämföra hur elever med utländsk bakgrund lyckas över tid eftersom skillnaden i bakgrund är stor mellan den grupp som definieras som elever med utländsk bakgrund år från år. Den statistiska osäkerheten i skattningarna
av de genomsnittliga resultaten för elever med utländsk bakgrund är alldeles för
stor för att några slutsatser ska kunna dras om skillnaderna mellan infödda och
elever med utländsk bakgrund har ökat eller minskat under denna tidsperiod.
Orsaken är att gruppen elever med utländsk bakgrund endast utgör cirka tolv
procent av eleverna i PISA 2009. I skolverkets statistik anges samtidigt andelen
elever som har rätt till modersmålsundervisning till 19 procent vilket är betyd-
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ligt högre. Nu utesluts de elever som bott mindre än ett år i Sverige från PISA,
men skillnaden är ändå så stor att siffrorna måste tolkas med stor försiktighet.
6.3

Slutsatser om förändringar i den svenska likvärdigheten

Det är inte bara kunskapsresultaten som försämrats enligt PISA 2009. Sverige
är ett av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten
samtidigt har försämrats. Mellan 2000 och 2009 har skillnaderna mellan högoch lågpresterande elever ökat samtidigt som skillnaderna mellan skolor ökat.
Dessutom har betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden förstärkts både
på individ- och skolnivå. Denna utveckling kommer inte som någon total överraskning. Redan i PISA 2006 fanns tecken på ökande skillnader mellan skolor.
Skolverket har utifrån analyser av slutbetygen visat på en liknande utveckling
av likvärdigheten från slutet av 1990-talet till mitten av 2000-talet (Skolverket,
2006). I PISA 2009 tyder inget på att denna utveckling är på väg att bromsas
upp, snarare tvärtom. Det finns därför all anledning att följa hur likvärdigheten
utvecklas än mer noggrant framöver.
Vad kan ligga bakom den försämrade likvärdigheten?
PISA ger i sig inga svar på vad som är orsaken till den försämrade likvärdigheten, men i rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” (Skolverket,
2009) lyfts ett antal faktorer fram som rimliga förklaringar till åtminstone en
del av den utveckling som PISA belyser och bekräftar.
Rapporten nämner bland annat decentraliseringen av skolan som ett möjligt
analystema som förklarar minskad likvärdighet. Genom skolans decentralisering
finns numera betydande skillnader mellan kommuner när det gäller hur mycket
resurser som läggs på skolan. Skolverkets analyser visar också att kommuner i
liten grad fördelar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar. Generellt visar visserligen forskningen att sambandet mellan resurser och resultat är ganska
svagt, men för elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån
är resurser som lärartäthet och klasstorlek betydligt viktigare.
Rapporten lyfter också fram att differentieringen har ökat på så sätt att elever
oftare delas in i olika grupperingar utifrån behov av särskilt stöd eller kunskapsnivå, vilket leder till alltmer homogena grupper. Denna utveckling riskerar att
leda till ökade skillnader på grund av så kallade kamrateffekter, det vill säga att
elevernas resultat påverkas av hur eleverna i deras omgivning presterar (Hanusheck et al., 2003). Lärare tenderar också att sänka sina förväntningar på elever i
grupper med lågpresterande elever, vilket ytterligare påverkar dessa elevers möjligheter att uppnå goda resultat.
Ett ytterligare tema som rapporten lyfter fram är att arbetet i skolan blivit
mer individualiserat. Tanken i styrdokumenten har varit att undervisningen
skulle utformas utifrån elevernas olika erfarenheter, förutsättningar och behov.
Enligt rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” (Skolverket,
2009) visar en rad studier på att effekten istället blev ökad individualisering i
form av eget arbete och en förskjutning av ansvar från lärare till elev och även
från skola till hem.
Till de redan nämnda möjliga förklaringarna till den minskade likvärdigheten
kan också segregeringen föras upp som ett tänkbart analystema. I rapporten
lanseras hypotesen att den ökade valfriheten, i kombination med en tilltagande
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boendesegregation, lett till ökad segregering mellan skolor. I PISA kan noteras
hur de fristående skolorna i första hand drar till sig elever från hem med hög
socioekonomisk standard.
I ljuset av detta är det inte överraskande att PISA visar att det framförallt är
bland de lågpresterande eleverna som resultaten har försämrats mest. När ett
större ansvar läggs på elever och hem är det heller inte överraskande att betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund för resultaten ökar. PISA 2009
visar att detta har skett. Det fria skolvalet, verkar ha lett till att skolor blivit mer
homogena i sin sammansättning, inte nödvändigtvis efter socioekonomiska linjer, utan snarare efter elevers prestationer. Högpresterande och studiemotiverade
elever söker sig bort från mindre attraktiva skolor. Detta visar sig tydligt i de
ökade skillnaderna mellan skolors resultat som visas i PISA. Även om det kan
hävdas att Sverige trots allt har en mellanskolvariation som med internationella
mått får anses låg, är det viktigt att komma ihåg att den relativt låga mellanskolvariationen inte bara är ett resultat av att Sverige har en mer sammanhållen
grundskola utan också ett resultat av att PISA mäter elever i årskurs nio i Sverige, medan 15-åringar i flera andra länder går i vad som motsvarar gymnasiet.
6.4

En kort sammanfattning och några slutreflektioner

Svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats mellan 2000 och 2009. De lågpresterande eleverna har
försämrat sina resultat mest i läsförståelse och naturvetenskap. I läsförståelse
har även de högpresterande försämrat sina resultat, medan i naturvetenskap
är resultatnivån oförändrad för de högst presterande eleverna. I matematik är
nedgången mer jämnt fördelad. Inom samtliga tre ämnesområden har pojkarnas
nedgång varit starkare än flickornas. Generellt kan sägas att det är lågpresterande pojkar som hamnat ännu mer efter inom samtliga kunskapsområden jämfört
med tidigare.
Sverige har enligt PISA-undersökningarna under 2000-talet tappat sin position som ett av de länder med de mest likvärdiga skolsystemen till att numera
inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighetsaspekter. Denna
relativa nedgång beror inte så mycket på att övriga länder kommit ikapp Sverige
utan den främsta orsaken är att likvärdigheten i Sverige har försämrats under
tidsperioden. Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat
och dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor ökat. Dessutom
har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts. Sverige är ett
av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten försämrats
samtidigt.
PISA ger en bild av kunskapsläget bland svenska elever inom ett begränsat
antal kunskapsområden i förhållande till andra länder och en unik möjlighet
att mäta resultatutveckling över tid. Men det finns samtidigt många aspekter
av kunskap som inte låter sig mätas vare sig med internationella eller nationella
instrument. Resultaten behöver därför nyanseras, problematiseras och värderas
i ett större sammanhang där även andra underlag kompletterar bilden av den
svenska skolan.
Det kanske viktigaste resultatet som PISA, nu efter den fjärde undersökningen, visar är att det inte behöver finnas något motsatsförhållande mellan
höga genomsnittliga resultat och ett likvärdigt skolsystem. Flertalet av de länder
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som presterar som allra bäst enligt PISA uppvisar inte bara höga genomsnittliga
resultat utan också en hög grad av likvärdighet. Sverige tillhör inte längre den
gruppen. Det är viktigt att konstatera att samma utvecklingstrender i Sverige
som kan antas vara möjliga förklaringar till de försämrade elevresultaten också
är de trender som kan förklara den minskade likvärdigheten. Ibland argumenteras att man måste välja mellan likvärdighet och hög kvalitet. De svenska erfarenheterna visar att det mycket väl kan vara tvärtom. Att förbättra det ena kan vara
en väg att förbättra också det andra. Exempel från länder som Finland, Sydkorea
och Kanada visar att det är möjligt att både uppnå hög kvalitet i utbildningssystemet och hög grad av likvärdighet. Utan PISA hade vi kanske förletts att tro att
detta är en utopi.

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap 143

144 PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

Referenser

Referenser
Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the world´s best performing
schools systems came out on top. London: McKinsey Company
Comber, L. C & Keeves, J. P. (1973). Science Education in Nineteen Countries:
An Empirical Study. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Cummins, J. (2000) Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the
Crossfire. Clevedon: Multilingual Matters
Ek, Y., Murray, Å. & Pettersson, A. (1997). Utvärdering av grundskolan
1995 – UG 95. Matematik. Årskurserna 5 och 9. Skolverkets rapport nr 119.
Stockholm: Skolverket.
Elley, W.B. (1992). How in the World do Students Read? Hamburg: IEA.
Elley, W.B. (1994). The IEA Study of Reading Literacy: Achievement and i
nstructionin Thirty-Two School Systems. Oxford: Pergamon Press.
Gustafsson, J.-E. & Myrberg, E. (2002) Ekonomiska resursers betydelse för
pedagogiska resultat – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket
Hansson, G. (1975). Läsning och litteratur.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Hanusheck, E., Kain, J., Markman, J., Rivkin, S. ( 2003) Does Peer
Ability Affect Student Achievement? Journal of Applied Econometrics,
Vol 18, pp 527-544, 2003.
Husén, T & Hansson, G. (1973). Svensk skola i internationell belysning.
I: Naturorienterande ämnen. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Kulturrådet (2008) Nya kulturvanor. Svenska kulturvanor i ett
30-årsperspektiv: 1976–2006. Stockholm: Statens kulturråd
Murray, Å. & Liljefors, R. (1983). Matematik i svensk skola.
FoU rapport 46.Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Murray, Å. (1979). Standardproven som instrument för jämförelse av
skolprestationer. I: Pedagogiska nämndens verksamhetsberättelse 1978/79.
Stockholm: Skolöverstyrelsen.
OECD (2005) Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining
Effective Teachers. Paris: OECD
OECD (2009) PISA 2009 Assessment Framework Key Competencies
in Reading, Mathematics and Science. Paris: OECD
OECD (2011) PISA 2009 Technical report. Paris: OECD (under utgivning)
Riis, U; Andersson, M; Bävertoft, I; Engström, J-Å; Grahn, R; Lindberg, D H;
Marklund, I; Myrberg, M; Noonan, R, Norlin, A & H Pihlström (1988).
Naturvetenskaplig undervisning i svensk skola – Sammanfattning av en
IEA-undersökning. SÖ F 88:1. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Skolverket (1996a) Bilden av skolan. Stockholm: Skolverket

146 PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

Skolverket (1996b) Grunden för fortsatt lärande. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2001) PISA 2000: Svenska femtonåringars läsförmåga och
kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv.
Stockholm: Skolverket
Skolverket (2003a) Barns läskompetens i Sverige och världen: PIRLS 2001.
Stockholm: Skolverket
Skolverket (2003b) Läsförståelse hos elever med utländskbakgrund.
Stockholm: Skolverket
Skolverket (2004a) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003:
Sammanfattande huvudrapport. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2004b) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003.
Huvudrapport – svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik
och undersökningen i årskurs 5. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003:
Svenska och svenska som andraspråk årskurs 9. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2006a). Med fokus på läsförståelse En analys av skillnader och
likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner.
Skolverkets aktuella analyser 2006. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2006b). Med fokus på matematik och naturvetenskap. En analys av
skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella
kursplaner. Skolverkets aktuella analyser 2006. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2006c). Vad händer med likvärdigheten i svensk skola?
En kvantitativ analys av variation och likvärdighet över tid.
Rapport 275. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2007a) PIRLS 2006: Läsförmågan hos elever i årskurs 4.
Stockholm: Skolverket
Skolverket (2007b) Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om
läsundervisningen i Sverige 1995–2007. Stockholm: Skolverket
Skolverket(2007c) PISA 2006. 15-åringars förmåga att förstå, tolka och
reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse.
Rapport 306 Stockholm, Fritzes
Skolverket (2008) Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000,
Reviderad version 2008. Stockholm: Fritzes
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2010) Texter, textuppgifters och undervisningens betydelse för
elevers läsförståelse. Fördjupad analys av PIRLS 2006. Stockholm: Skolverket
Taube, K. (1993). Reading Comprehension among Swedish Students:
a comparative analysis of IEA studies from 1970 and 1991. Scandinavian
Journal of Educational Research, 37, 1, 89–97.

PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap 147

Taube, K. (1995) Hur i all världen läser svenska elever? En jämförande
undersökning av barns läsning i 31 länder. Skolverkets rapport nr 78,
Stockholm: Skolverket
Taube, K., Skarlind, A. & Karlsson, E. (1999). Läsförmågan hos 5 400
fjortonåringar i Stockholm. Kalmar: Högskolan i Kalmar/Stockholms stad,
Avdelningen för samhällsservice.
Taube, K. & Skarlind, A. (2000). Läsförmågan hos 5 595 fjortonåringar
i Stockholm. Kalmar: Högskolan i Kalmar.
Thorndike, R.L. (1973). Reading Comprehension Education in Fifteen Countries.
International Studies in Evaluation III. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Utbildningsdepartementet (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94 Anpassad till att också omfatta
förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Westin, H (1999). Farväl standardprov. Standardproven i matematik 1973–1997
för åk 9. Jämförelse av resultat på uppgifter som återkommit under åren.
Rapport nr 15. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan.

148 PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

Rapport 352 2010

I den internationella studien PISA (Programme for International Student Assessment)
undersöks elevers läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. PISA
2009 är den fjärde PISA-undersökningen sedan starten år 2000.
PISA syftar till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade
skillnader i förmåga. Genom att Sverige deltar i internationella jämförande studier kan vi
upptäcka vårt eget skolsystems starka och svaga sidor vilket i förlängningen kan leda till
en förbättrad skola.
I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten med ett speciellt
fokus på hur resultaten har förändrats över tid, både från ett kunskapsperspektiv och
ett likvärdighetsperspektiv.
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Hur väl är 15-åriga elever i Sverige och ytterligare 64 länder rustade att möta framtiden?

Skolverket

