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Förord
Skolan skall främja alla elevers utveckling och förbereda dem för det livslånga 
lärandet. Vidare skall skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Hur väl lyckas skolan med dessa 
mål? Är dagens ungdomar väl förberedda för att möta framtidens utmaningar?  
Ger skolan lust till ett livslångt lärande?  Sådana frågor ställer sig föräldrar, 
elever, allmänhet och alla som arbetar i skolor och med lärande. Svaren är  
viktiga, inte minst för ungdomarna själva.

De flesta skolsystem gör fortlöpande nationella utvärderingar och uppfölj-
ningar av elevers kunskaper och färdigheter i syfte att besvara dessa frågor.  
I ett allt mera globaliserat samhälle är det viktigt att utvärdera hur olika utbild-
ningssystem står sig i ett internationellt perspektiv. OECD har tagit sig an 
utmaningen att möta behovet av internationella jämförelser genom att utveckla 
PISA (Programme for International Assessment) för utvärdering av kvalitet,  
likvärdighet och effektivitet hos utbildningssystem i över 60 länder.  PISA 
undersöker genom prov och enkäter 15-åriga elevers förmågor i och attityder  
till läsförståelse, matematik och naturvetenskap, där ett av ämnen vid varje 
genomförande är huvudämne. Också skolornas rektorer får besvara en enkät.

PISA introducerades år 2000 och har sedan dess har datainsamling skett vart 
tredje år. År 2012 genomfördes PISA för femte gången med matematik som 
huvudämne. Matematik var tidigare också huvudämne i PISA 2003. I PISA 
2012 fanns datorbaserad problemlösning med som ett tillägg. Sverige deltog 
också i en datorbaserat valfri mätning av läsförståelse och matematik.

I den här rapporten presenteras resultaten från PISA 2012 i de tre ämnena 
liksom förändringar över tid. Rapporten innehåller också bredare aspekter av 
utbildningsresultat såsom elevers intresse för och motivation att lära, deras upp-
fattning om sig själva, trivsel och samhörighet med sin skola, samt vissa aspekter 
av klassrumsklimat. Också likvärdigheten belyses genom ett urval av indikatorer 
och via analyser av resultaten för olika grupper av elever. 

Resultaten från det digitala problemlösningsprovet kommer att presenteras  
i en egen rapport under våren 2014. 

PISA 2012 har på Skolverkets uppdrag genomförts av Mittuniversitetet i 
samarbete med Stockholms universitet. Mittuniversitet har haft det övergri-
pande ansvaret och har även ansvarat för naturvetenskap och problemlösning 
medan Stockholms universitet haft ansvaret för matematik och läsning. Magnus 
Oskarsson har varit nationell projektledare och Maria Lundgren har varit biträ-
dande projektledare. Astrid Pettersson och Samuel Sollerman har varit ansvariga 
för matematik. Ulf Fredrikson har tillsammans med Maria Rasmusson ansvarat 
för läsförståelse. Nina Eliasson och KG Karlsson har ansvarat för naturveten-
skap.  Övriga som har ansvarat för olika delar i datainsamlingen är Marcus 
Sundgren och Lena Lenner. 

Skolverket vill rikta ett varmt tack till alla som arbetat med PISA 2012 och 
framförallt till de ca 4 600 elever som deltagit i studien och till deras lärare  
och rektorer.

Stockholm, 2013

Anna Ekström   Anita Wester 
Generaldirektör   Undervisningsråd



Innehåll

Förord 3

Sammanfattning 6
Sveriges resultat i PISA 2012 6

Summary 8
Sweden’s performance in PISA 2012 8

1. Bakgrund 10
Tidigare studier av matematikkunnande 11

Tidigare studier av naturvetenskapligt kunnande 13

Tidigare studier av läsförståelse 14

2. PISA-undersökningen 17
Utgångspunkter 18

PISA i relation till den svenska läroplanen 19

Deltagande länder 20

Organisation 20

Deltagande skolor och elever  21

Mätinstrument 21

Undersökningens genomförande 21

PISA:s möjligheter och begränsningar 23

3. Matematiken i PISA 26
Inledning  26

Strukturen för utvärderingen av matematiken i PISA 2012 27

Matematiken i PISA i relation till  
Sveriges kursplan och ämnesprov 39

Beskrivning av matematikuppgifterna 41

Resultat på matematikuppgifterna 50

Matematik i digitalt prov 65

Elevers möte med olika typer av matematik 69

Eleverna och undervisningen 72



4. Naturvetenskapen i PISA 84
Konstruktion av naturvetenskapliga uppgifter 84

Naturvetenskapen i PISA och de svenska kursplanerna 88

Indelning i prestationsnivåer  
i naturvetenskap och exempel på uppgifter 90

Resultat på uppgifterna i naturvetenskap 95

Resultatförändring över tid 101

Sammanfattning 103

5. Läsförståelsen i PISA 106
Konstruktion av läsuppgifter 106

Läsningen i PISA och den svenska kursplanen 107

Indelning i läsnivåer 109

Uppgifter i läsning 111

Resultat på läsuppgifterna 121

Jämförelse traditionell och digital läsning 133

Utveckling över tid i traditionell läsning 133

Utveckling över tid i digital läsning 138

Sammanfattning 139

6. Avslutande diskussion 141
Försämrade resultat i matematik 141

Fortsatt nedgång i naturvetenskap 141

Fortsatt försämrade resultat i läsning 142

Digitala prov i matematik och läsning 142

Totalresultat 143

Resultat för olika grupper 144

Likvärdighet 148

Elevers attityder 152

Hur tillförlitliga är resultaten? 153

Vad kan ligga bakom den  
försämrade resultatutvecklingen? 154

Ämnesproblem eller systemproblem? 155

Utvecklingen kan påverkas 156

Referenser 157



6  PISA 2012

Sammanfattning
OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA, är en under-
sökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap. 
Dessutom samlas data in om elevers värderingar och attityder. PISA startade år 
2000 och har sedan dess genomförts vart tredje år. I denna rapport presenteras 
resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen. 

Sveriges resultat i PISA 2012
Resultaten från PISA 2012 manar till eftertanke. Sedan den första PISA-studien 
år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under 
genomsnittsresultaten för OECD i alla undersökta kunskapsområden. Inom 
samtliga kunskapsområden är Sverige det land där resultaten försämrats mest. 
Resultaten kan sammanfattas på följande sätt:
•	 I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områ-

den signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga 
resultatet signifikant lägre inom samtliga områden jämfört med ett genom-
snittligt OECD-land.

•	 I PISA 2012 presterar 25 av 34 OECD-länder signifikant bättre än Sverige 
i matematik och naturvetenskap. I läsförståelse presterar 19 OECD-länder 
signifikant bättre än Sverige.

•	 18 OECD-länder, däribland Finland, Danmark och Norge, presterar alla 
signifikant bättre än Sverige inom samtliga tre kunskapsområden.

•	 De enda OECD-länder som presterar signifikant sämre än Sverige i samtliga 
kunskapsområden är Chile och Mexiko.

•	 Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats inom samtliga tre 
områden jämfört med den senaste PISA-undersökningen år 2009. Dessutom 
har resultaten försämrats i matematik jämfört med 2003, i läsförståelse jäm-
fört med år 2000 och i naturvetenskap jämfört med år 2006, det tidigaste år 
som respektive kunskapsområde var huvudområde i PISA.  

•	 Resultatförsämringen i matematik mellan 2003 och 2012 har varit ungefär 
lika stor för såväl låg- som högpresterande elever i Sverige samtidigt som 
övriga OECD-länder i genomsnitt förbättrade resultat för de lågpresterande 
eleverna. 

•	 I läsförståelse (2000–2012) och i naturvetenskap (2006–2012) är det de  
lågpresterande eleverna som tappat mest i Sverige.

•	 Resultatutvecklingen för både flickor och pojkar har varit negativ inom 
samtliga områden men pojkarna har försämrat sina resultat mer än flickorna. 
I matematik finns visserligen inga signifikanta skillnader i resultat mellan 
könen men i läsförståelse har skillnaderna ökat ytterligare till flickornas för-
del och flickor presterar numera bättre än pojkar i naturvetenskap.

•	 Likvärdighetsmåtten i matematik visar inga signifikanta förändringar sedan 
2003. Det står i kontrast till resultaten i läsning och naturvetenskap och 
hänger samman med den generella resultatförsämringen i matematik. 

•	 Den totala variationen mellan elever, liksom variationen mellan skolor, ökar 
kraftigt i läsning och naturvetenskap.
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•	 I Sverige finns betydande skillnader i prestation mellan infödda elever och 
elever med utländsk bakgrund. De sjunkande resultaten kan emellertid  
inte mer än marginellt förklaras av en ökande andel elever med utländsk  
bakgrund.

•	 En ökande andel elever i Sverige uppfattar skolan som bortkastad tid och 
känner liten samhörighet med sin skola. 

•	 De asiatiska länderna/regionerna (Japan, Sydkorea, Singapore, Shanghai-
Kina och Hongkong-Kina) dominerar stort i toppen. Av icke asiatiska länder 
är förutom Finland och Kanada numera även Estland och Polen några av  
de högst presterande OECD-länderna inom samtliga kunskapsområden.

•	 Av de länder som försämrat sina resultat mest är tre nordiska, förutom  
Sverige även Finland och Island. Även i Australien och Nya Zeeland har 
resultaten försämrats kraftigt.

De kraftigt försämrade resultaten för Sveriges del har knappast någon enkel 
förklaring, utan är sannolikt en effekt av flera olika faktorer. En del av dessa är 
troligen relaterade till skolan, medan andra mer kan ha att göra med samhälls-
förändringar i stort. Eftersom utvecklingen är likartad för samtliga kunskaps-
områden i PISA torde ämnesspecifika orsaker bara vara en delförklaring till 
nedgången. Orsakerna bör därför i första hand sökas på systemnivå.

Utvecklingen i andra länder, exempelvis Polen, Tyskland och Estland visar att 
en negativ trend kan vändas. Det är angeläget att noggranna och djupgående 
analyser av möjliga orsaker till Sveriges sjunkande resultat genomförs och att 
adekvata åtgärder kan vidtas för att vända utvecklingen.
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Summary
The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) is a study 
of the skills and knowledge in reading, mathematics and science of 15-year-olds. 
In addition, the study collects data on the students’ values and attitudes. PISA 
began in 2000, and has since then been carried out every three years. Presented 
in this report are the results of PISA 2012, which is the fifth PISA assessment. 

Sweden’s performance in PISA 2012
The results from PISA 2012 encourage reflection. Since the first PISA assessment 
in 2000, the Swedish performance has steadily declined and is now below the 
OECD average in all studied subject areas. In all subject areas, Sweden is the 
country whose performance has declined the most. The results can be summarized 
as follows:  
•	 In PISA 2000 and 2003 the performance of Swedish 15-year-olds was  

significantly above the OECD average in all subject areas. Now, in 2012,  
the average performance is significantly lower in all areas compared with  
an average OECD country. 

•	 In PISA 2012, 25 of 34 OECD countries perform significantly better than 
Sweden in mathematics and science. In reading literacy, 19 OECD countries 
perform significantly better than Sweden.  

•	 18 OECD countries, among them Finland, Denmark and Norway, perform 
significantly better than Sweden in all three subject areas. 

•	 The only OECD countries with significantly lower performance than Swe-
den in all subject areas are Chile and Mexico.

•	 The average performance of Swedish 15-year-olds has declined in all subject 
areas compared with the most recent PISA assessment in 2009. In addition,  
the performance has declined in mathematics compared with 2003, in 
reading literacy compared with 2000, as well as in science compared with 
2006, the most recent year each subject area was the main focus of the PISA 
assessment. 

•	 The decline in performance in mathematics between 2003 and 2012 has 
been about the same for the low as well as the high performing students  
in Sweden, at the same time as remaining OECD countries, on average, 
improved their performance for the low performing students. 

•	 In reading literacy (2000–2012) and science (2006–2012), it is the low  
performing students whose performance has declined the most in Sweden.  

•	 The trend of results for girls as well as boys has been negative in all areas,  
but performance of boys has declined more than the performance of girls. 
Although there are no significant differences in performance between boys 
and girls in mathematics, the differences in reading literacy have increased 
further in favour of girls, and girls now outperform boys in science.

•	 The measurements of equivalence in mathematics do not show any significant  
changes since 2003. This forms a contrast to the performance in reading and 
science and is connected to the general decline in performance in mathematics. 

•	 The total variation between students, as well as the variation between schools, 
is sharply increasing in reading and science.  
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•	 In Sweden there are significant differences in performance between native 
students and students with an immigrant background. The decline in perfor-
mance can, however, not be more than marginally explained by an increased 
number of students with an immigrant background. 

•	 An increasing number of students in Sweden perceive school as a waste  
of time and feel little affinity with their school.  

•	 The Asian countries/regions (Japan, South Korea, Singapore, Shanghai-
China and Hong Kong-China) dominated the top of the list. Of the non-
Asian countries, in addition to Finland and Canada, Estonia and Poland are 
some of the highest performing OECD countries in all subject areas.  

•	 Among the countries with the greatest decline in performance there are three 
Nordic countries; in addition to Sweden, also Finland and Iceland. Perfor-
mance in Australia and New Zealand has also declined considerably.

There is hardly a simple explanation for the considerable decline in performance 
for Sweden; it is more likely an effect of many different factors. Some of these 
are probably related to school, while others may have more to do with changes  
in society at large. Because the development is similar in all subject areas in 
PISA, subject-specific reasons could only be part of the explanation for the 
decline. The reasons should therefore be investigated primarily at a system level.  

The development of other countries, for example Poland, Germany and  
Estonia, shows that a negative trend can be reversed. It is important to carry  
out thorough and in-depth analyses of possible reasons for the decline in per-
formance for Sweden, and that adequate measures can be taken to reverse the 
trend. 
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1. Bakgrund
Enligt skollagen ska den svenska skolan främja alla elevers utveckling och 
lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Skolan ska också sträva efter att 
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Elever, föräldrar samt alla som arbetar i skolan och har ansvar för den behöver 
veta hur skolan lyckas med detta uppdrag. Jämförande internationella analyser 
kan utvidga och nyansera den nationella bilden genom att erbjuda ett större 
sammanhang och vara ett komplement till nationella resultatanalyser. Interna-
tionella 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 huvudom-
råde, den andra år 2003 med matematik som huvudområde och den tredje 
undersökningen genomfördes år 2006, denna gång med naturvetenskap som 
huvudområde. Läsförmåga var på nytt huvudområde år 2009 och detta gav 
unika möjligheter till jämförelse av elevernas läsförmåga och skolsystemets 
utveckling över tid. I årets rapport är matematik i fokus för andra gången och 
det ger nya möjligheter till jämförelser av matematikens utveckling i skolan 
sedan 2003. Vidare ges möjligheter till trendanalyser i alla tre ämnen då detta är 
den femte PISA-undersökningen. 

Redan på 1950-talet väcktes en diskussion om behovet av att göra interna-
tionella jämförelser av elevprestationer och skolsystem. I Sverige och många 
andra länder pågick en intensiv reformverksamhet av skolan och inför den 
obligatoriska grundskolans införande diskuterades bland annat frågor kring hur 
länge skolan skulle vara sammanhållen för alla elever. Ledande forskare inom 
utbildningsområdet betonade värdet av att kunna jämföra skolsystem och elev-
prestationer i olika länder. Genom att undersöka skillnaderna mellan skolsystem 
skulle det bli möjligt att fastställa vilka faktorer som har betydelse för elevpresta-
tioner. Ett grundantagande var att ansvariga för olika utbildningssystem har 
mycket att lära av varandra. Gemensamma forskningsprojekt skulle genomföras 
inom en organisation bestående av forskare som är kvalificerade för ändamålet. 
Med detta syfte startades organisationen International Association for the  
Evaluation of Educational Achievement (IEA, 2013). 

Efter hand har fler organisationer genomfört internationella jämförelser av 
utbildningsprestationer. The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) är en samarbetsorganisation för de industrialiserade 
länderna med uppgiften att främja ekonomisk och social utveckling. Medlems-
länderna ska ges stöd för att fatta optimala beslut i ekonomiska och sociala  
frågor. OECD:s utbildningsprogram har arbetat med att utveckla internatio-
nella indikatorer för utbildning. Varje år publicerar OECD en omfattande upp-
sättning indikatorer i rapporten Education at a Glance. Där presenteras kvanti-
tativa 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 utbild-
ningsprestationer i länderna har dock länge saknats. OECD har därför sedan 
90-talet arbetat med att organisera internationella jämförande undersökningar 
som fokuserar på de förmågor som krävs i modernt samhällsliv. Den första 
av dessa undersökningar var International Adult Literacy Survey (IALS) som 
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undersökte i vilken utsträckning vuxna kan använda sin läsförmåga i sitt dagliga 
liv. Undersökningen genomfördes 1994 och 1998 (OECD & Statistics Canada, 
1995, 2000). Den första PISA-undersökningen ägde rum år 2000 och under-
sökte 15-åringars läsförmåga samt kunnande i matematik och naturvetenskap,  
och har därefter följts upp med ytterligare PISA-undersökningar 2003, 2006, 
2009 och nu senast 2012. 

Tidigare studier av matematikkunnande
Den första IEA-studien som genomfördes var First International Mathematics 
Study (FIMS) och den gällde elevers kunskaper i matematik. FIMS genom-
fördes 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). 

Den andra matematikstudien, Second International Mathematics Study 
(SIMS), genomfördes år 1980 med tjugo deltagande länder. Resultaten från 
1980 visade att svenska trettonåringars matematikprestationer var bland de 
absolut lägsta för de länder som deltog i SIMS. För att kunna göra en jämfö-
relse 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 (Murray & Liljefors, 1983). Resultaten 
överensstämmer med nationella jämförande studier av standardprovsresultat 
(Murray, 1979). 

Den tredje matematikundersökningen, Third International Mathematics 
and Science Study (TIMSS), genomfördes 1995 med 45 deltagande länder. 
Undersökningen visade på ett bättre resultat för de svenska eleverna (Skolverket, 
1996a). Sverige var då ett genomsnittsland och fördjupade analyser av TIMSS 
data visade att det bland trettonåringar skett en klar resultatförbättring jäm-
fört 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 TIMSS-undersökningen1 som genomfördes 2003 i skolår 8 deltog 50 län-
der och regioner (Skolverket, 2004a). En försämring av resultatet under de åtta 
år som gått sedan undersökningen 1995 var tydlig för Sveriges del. Resultatet 
2003 för skolår 8 var 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 Ryssland och Singapore. 20-landsgruppens genomsnittliga 
resultat var signifikant högre än Sveriges. Om man ser till de områden som 
svenska elever presterade sämre på var det förutom algebra och geometri även 
aritmetik. Däremot var svenska elever bättre i statistik än genomsnittet för 
20-landsgruppen. Inte heller 2003 fanns några signifikanta skillnader mellan 
flickors och pojkars resultat. 

1 TIMSS är från 2003 en förkortning för Trends In Mathematics and Science Study
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TIMSS genomfördes för tredje gången 2007, och i årskurs 8 deltog sammanlagt 
50 länder och provinser (Skolverket, 2008a). Svenska elever presterade signifi-
kant 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 mest högpresterande eleverna som stod för resultat-
nedgången men också de lågpresterande eleverna försämrade sina resultat.  
Mellan undersökningarna 2003 och 2007 var resultatnedgången mellan presta-
tionsgrupperna 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 relativt sett bättre i statistik och sannolikhet samt till viss del också  
i aritmetik och taluppfattning. De svenska eleverna var relativt sett sämre i  
algebra och geometri samt på matematiska fakta och begrepp.

Den senaste TIMSS-undersökning genomfördes 2011 i 50 länder. Sverige 
presterade under genomsnittet i årskurs 4 och 8 jämfört med EU/OECD 
(Skolverket, 2012a). Undersökningen visade också på oförändrad kunskapsnivå 
i Sverige för årskurs 4 jämfört med 2007, men på en försämring för årskurs 8. 
Mellan flickors och pojkars resultat fanns i Sverige ingen signifikant skillnad 
2011 vare sig för årskurs 4 eller 8. Elever i årskurs 4 var relativt sett bättre i data-
presentation och sämre i taluppfattning och aritmetik samt geometriska figurer 
och mått. Elever i årskurs 8 presterade något bättre i statistik och sannolikhet 
och i taluppfattning och aritmetik men sämre i algebra och geometri.

I PISA-undersökningen 2000 hade svenska elever signifikant bättre resultat 
än OECD-genomsnittet. Elever i åtta OECD-länder var signifikant bättre än 
de svenska eleverna. Även i den undersökningen var skillnaderna små mellan 
pojkars och flickors resultat (Skolverket, 2001).

Små skillnader i resultat mellan könen har också visat sig i undersökningar 
på nationell nivå på såväl standardprov som på ämnesprov i Sverige. Jämförelser 
av elevers kunskapsutveckling över tid har genomförts genom att studera elevers 
prestationer på identiska/liknande uppgifter på standardprov. Den jämförel-
sen visar på en 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 viss försämring 
i elevernas prestationer, såväl för tioåringarna mellan 1989 till 1995, som för 
femtonåringarna mellan 1992 och 1995. Femtonåringarnas resultat har i olika 
undersökningar på nationell nivå visat tendens till 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 signifi-
kant bättre resultat än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2004b). Nio OECD-
länder var då signifikant bättre än Sverige. Pojkars resultat var signifikant 
bättre än flickornas. Svenska elever var bättre än OECD-genomsnittet dels på 
uppgifter av rutinkaraktär, där grundläggande kunskaper ska tillämpas dels på 
uppgifter som innebär tolkning och användning av matematik i kända situatio-
ner. 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 utsträck-
ning än OECD-genomsnittet att deras lärare stödde dem i lärandet. 
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I den nationella utvärderingen 2003 var resultaten signifikant sämre både  
i årskurs 5 och 9 jämfört med resultaten 1992 (Skolverket, 2004c).

I PISA-undersökningen 2006 uppvisade svenska elever ett resultat i mate-
matik som inte signifikant skiljde sig från OECD-genomsnittet (Skolverket, 
2007a) vilket innebar en försämring jämfört med 2000 och 2003. Det fanns 
inte någon signifikant skillnad mellan flickors och pojkars prestationer i mate-
matik i Sverige. Tio OECD-länder hade ett signifikant bättre resultat än Sverige 
medan 13 OECD-länder hade ett resultat som var signifikant sämre än Sveriges. 
Fyra femtedelar av de svenska eleverna nådde minst den prestationsnivå i mate- 
matik vilken enligt PISA är nödvändig för att klara de krav som ställs på mate-
matisk kompetens i vuxenlivet. I Sverige var det de högpresterande eleverna som 
lyckades signifikant sämre 2006 än vad som var fallet 2003. 

I PISA-undersökningen 2009 presterade svenska elever på en genomsnittlig 
OECD-nivå (Skolverket, 2010a). Det fanns ingen skillnad mellan flickors och 
pojkars resultat. Fjorton OECD-länder hade ett signifikant bättre resultat än 
Sverige medan sju OECD-länder hade ett resultat som var signifikant sämre 
än Sveriges. Drygt var femte elev i Sverige nådde inte den prestationsnivå som 
anses nödvändig för att klara de krav på matematisk kompetens som eleverna 
förväntas möta i vuxenlivet. 

I den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter International 
Assessment of Adult Competencies (PIAAC) med 23 deltagande länder framgår 
att Sverige ligger över OECD-genomsnittet när det gäller räkning (SCB, 2013). 
Nästan hälften av dem som deltagit i undersökningen har god räknefärdighet. 
Men Sverige tillhör de länder som har störst skillnad mellan låg- och högpreste-
rande, vilket betyder att det är en ganska stor andel av den svenska befolkningen 
som har låga räknefärdigheter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att både nationella och internationella 
studier visar att de svenska elevernas kunskaper i matematik ökade från 1970-
talet till mitten av 1990-talet men har därefter sjunkit. 

Tidigare studier av naturvetenskapligt kunnande
IEA genomförde år 1995 den internationella kunskapsundersökningen TIMSS. 
Det var då den tredje undersökningen i ordningen av elevers kunskaper inom 
matematik och naturvetenskap sedan starten. De svenska resultaten hade sedan 
den första mätningen förbättrats och 1995 presterade eleverna i årskurs 8 ett 
resultat i naturvetenskap som motsvarande 553 poäng, vilket endast överträf-
fades av Japan som hade 554 poäng och Singapore som låg i topp med 580 
poäng (Skolverket, 1996a). Det svenska resultatet var därmed 37 poäng högre 
än genomsnittet för den grupp om 16 länder som ansågs relevant att göra jäm-
förelser med. De tidigare mätningarna hade visat på ett kunskapsförsprång för 
pojkar och även TIMSS 1995 visade att de svenska resultaten var till pojkarnas 
fördel. Detta var särskilt tydligt för frågor som rörde fysik, jorden och rymden 
samt kemi. Flickor hade bättre resultat än pojkar på biologifrågor, särskilt inom 
områden som rörde människokroppen och kostfrågor.

När så TIMSS genomfördes på nytt 2003 syntes en markant försämring av 
resultaten och nedgången innebar att Sverige presterade på samma nivå som 
det internationella genomsnittet. Kunskapsnivån för elever i årskurs 8 låg på 
ungefär samma nivå som för de elever i årskurs 7 som deltagit i den föregående 
TIMSS-studien. Pojkar presterade fortsatt bättre än flickor inom fysik och geo-
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vetenskap men för kemi var inte längre skillnaden mellan dessa grupper signifi-
kant. Flickorna fortsatte att prestera bättre än pojkarna på frågor som handlade 
om biologi. Som helhet kunde den största försämringen i resultat ses bland de 
högpresterande eleverna (Skolverket, 2004a). 

TIMSS 2007 visade att nedgången i naturvetenskap för elever i årskurs 8 
hade fortsatt. För första gången deltog Sverige också med elever i årskurs 4, som 
presterade i nivå med genomsnittet för OECD/EU.

I den senaste TIMSS-studien från 2011 är de svenska resultaten i årskurs åtta 
oförändrade och under genomsnittet för jämförbara länder. För årskurs fyra syns 
dock en signifikant uppgång i resultat och dessa elever presterar över genom-
snittet för de deltagande EU/OECD-länderna. TIMSS 2011 visar inte längre 
på någon skillnad i genomsnittsresultat mellan svenska pojkar och flickor vilket 
gäller både för årskurs fyra och årskurs åtta (Skolverket, 2012a).

Den första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 och svenska elever 
presterade då klart över medelvärdet inom OECD. Till skillnad från vad som 
konstaterats i de tidigare IEA-undersökningarna fanns inga skillnader i resultat 
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 än medelvärdet i OECD. Inte heller denna gång fanns några 
signifikanta skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Jämfört med resul-
taten från år 2000 hade emellertid den totala spridningen av resultaten ökat, 
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 resultatförändringarna i PISA och TIMSS sker 
under olika tidsperioder samt att undersökningarna delvis mäter olika aspekter 
(Skolverket, 2004b).

Resultaten från PISA 2006 visade, precis som i TIMSS 2007, att svenska 
elever presterade på samma nivå som genomsnittet i OECD respektive EU. 
Svenska elever var bättre på kunskaper i naturvetenskap än kunskaper om 
naturvetenskap. Det betyder att eleverna var bättre på faktakunskaper än på 
tillämpningar. Från att ha legat över och på OECD-genomsnittet hamnade 
de svenska naturvetenskapliga resultaten i PISA 2009 för första gången under 
OECD-genomsnittet (Skolverket, 2010a). Återigen var det de lågpresterande 
eleverna som tappade mest och spridningen i resultat fortsatte att öka. I PISA 
2009 presterade svenska pojkar och flickor i genomsnitt på samma nivå. 

Sammanfattningsvis har svenska elever presterat bra i naturvetenskap fram  
till början av 2000-talet för att sedan sjunka i TIMSS för årskurs åtta och i  
PISA för årskurs nio medan eleverna i årskurs fyra blivit något bättre mellan 
2007 och 2011.

Tidigare studier av läsförståelse
IEA har under de senaste 40 åren genomfört fem undersökningar av läsförstå-
elsen hos elever i olika länder. 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 elev-
gruppen i Sverige placerade sig alltså inte lika bra som den yngre elevgruppen.
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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 läsförstå-
else 1991 som 1970 (Taube, 1993). 

Denna bild stärks ytterligare av det faktum att samtliga nioåringar i Stock-
holm 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 läs-
förståelse 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 
Study (PIRLS) år 2001 (Skolverket, 2003), deltog elever i trettiofem länder, i 
allmänhet från det fjärde skolåret, men för Sveriges del även från det tredje skol-
året. 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 IEA-
undersökning 1991. Trendstudien visade att svenska elever i skolår 3 hade något 
sämre läsförståelse 2001 än 1991.

PIRLS genomfördes igen år 2006 i årskurs 4 (Skolverket, 2007b). Huvud-
resultatet i den studien var att svenska elever i årskurs 4 var goda läsare i ett 
internationellt perspektiv. Det hade dock skett en signifikant tillbakagång sedan 
år 2001 och andelen starka och mycket starka läsare hade minskat.

Den femte undersökningen organiserad av IEA 2011 och var tredje gången 
PIRLS genomfördes bland elever i årskurs 4 (Skolverket, 2012b). De svenska 
eleverna hade ett genomsnittligt högre resultat än genomsnittet för de EU- och 
OECD-länder som deltog. Den trend som setts 2006 fortsatte dock och resul-
taten från PIRLS 2011 visade en försämrad läsförståelse jämfört med PIRLS 
2006. Det kunde konstateras att en förskjutning hade skett över alla läsfärdig-
hetsnivåer där färre elever presterade på den höga och avancerade nivån och fler 
på den medelgoda och elementära nivån jämfört med 2001 och 2006.

Den första datainsamlingen inom PISA som genomfördes år 2000 i 32 län- 
der hade läsförmåga som huvudområde men undersökte också 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 sidoområden medan matematik var huvud-
område. 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, Neder-
länderna, Belgien, Liechtenstein och Hongkong-Kina (Skolverket, 2004b).

Den tredje datainsamlingen inom PISA genomfördes 2006 med 57 delta-
gande länder. Läsförmåga och matematik var sidoområden och naturvetenskap 
huvudområde. De svenska eleverna presterade över OECD-nivå och Sverige 
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befann sig i den grupp av cirka tio länder vars 15-åringar visade de bästa 
genomsnittliga läsprestationerna i OECD. Endast fem OECD-länder (Syd-
korea, Finland, Kanada, Nya Zeeland och Irland) och ett icke OECD-land 
(Hongkong-Kina) hade ett bättre resultat än Sverige. Sverige delade en sjätte-
plats i PISA med Australien, Polen, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Japan. 
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 preste-
rade sämre 2006 än 2000 (Skolverket, 2007a).

Den fjärde datainsamlingen inom PISA genomfördes 2009 med 65 delta-
gande länder. I PISA 2009 var läsning åter huvudområde. De svenska eleverna 
presterade denna gång inte över OECD-nivå som tidigare utan på ungefär 
samma nivå som OECD:s medelvärde. Bland OECD-länderna fanns sju länder 
med signifikant högre medelvärde än Sverige och därutöver tre icke-OECD  
länder/regioner som också hade ett signifikant högre medelvärden än Sverige. 
Sverige kan sägas dela en elfte plats tillsammans med ytterligare 14 OECD- 
länder och två icke-OECD länder. De svenska resultaten hade signifikant för-
sämrats i jämförelse med resultaten i läsning från tidigare PISA-undersökningar. 
Andelen läsare under nivå 2 hade ökat med fem procentenheter samtidigt som 
andelen läsare på de högst nivåerna (5 och 6) minskat med 2 procentenheter.

Nationellt har tre stora undersökningar av läsförmåga genomförts i Sverige: 
1992, 1995 och 2003 (Skolverket, 1996b, 1996c, 2004c, 2004d. 2005). Resul-
taten 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.

Vid sidan av dessa mätningar av barns och ungdomars läsförmåga har även 
vuxnas (16–65 år) läsförståelse jämförts internationellt i IALS-undersökningen 
(OECD & Statistics Canada, 1995). Resultatet visade att vuxna i Sverige hade 
den bästa läsförståelsen bland vuxna i de sju deltagande länderna. Vuxnas läs-
ning har återigen undersökts inom ramen för PIAAC 2012. I denna undersök-
ning låg Sverige över genomsnittet för de deltagande länderna i läsning (SCB, 
2013).

Sammantaget ger en sammanställning av tidigare undersökningar av barn 
och ungdomars läsförståelse en bild av fallande resultat. I de yngre åldrarna som 
mäts i de av IEA genomförda undersökningarna har resultaten försämrats, men 
står sig fortfarande väl i relation till andra EU- och OECD-länder. PISA-under-
sökningarna som omfattar något äldre elever har också visat på fallande resultat 
där de svenska resultaten i läsning har gått ifrån att ha legat över OECD-medel 
till att ligga på ungefär samma nivå som andra OECD-länder. De undersök-
ningar som genomförts av den vuxna befolkningens läsförståelse visar att befolk-
ning som helhet i Sverige står sig väl i jämförelse med övriga länder.
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2. PISA-undersökningen
PISA som initierats av OECD studerar kunskaperna och färdigheterna i mate-
matik, naturvetenskap och läsförståelse 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 andra internationella kunskapsstudier genom att den 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? I PISA läggs stor vikt 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 ett livslångt lärande? 

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 bredare grund för diskussioner om utbildningspolitik och för samarbete 
kring utbildningsmål. Ytterligare ett mål med projektet är att få en bättre förstå-
else för orsaker till och konsekvenser av observerade skillnader i förmåga. Finns 
det sätt att organisera undervisningen eller skolsystemet som är mer effektiva än 
andra när det gäller att uppnå de önskade utbildningsmålen? PISA innebär ett 
samarbete mellan olika länder där forskare och andra experter från de delta-
gande länderna genomför projektet. 

Arbetet inom PISA-projektet äger rum i cykler. Tre ämnesområden har ingått 
sedan 2000: 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 datainsamlingen var läsförmåga 
huvudområde, medan matematik var huvudområde i den andra datainsam-
lingen och naturvetenskap i den tredje. Den första datainsamlingen genomför-
des år 2000, nästa år 2003 och den tredje år 2006. I PISA 2009 var läsförmåga 
åter huvudområde vilket gav stora möjligheter till att studera trender i läsför-
måga mellan 2000 och 2009, med resultaten 2003 och 2006 som stöd. 2012 är 
matematik huvudområde och det ger nya möjligheter att beskriva hur elevernas 
matematikkunskaper och inställning till matematik förändrats sedan 2003. 
Vidare diskuteras hur olika sätt att organisera matematikundervisning och hur 
olika skolsystem påverkar elevernas matematikresultat. Denna rapport är den 
femte PISA rapporten i ordningen och det ger möjlighet till trendanalyser i alla 
tre ämnen där läsresultaten kan följas från 2000, matematiken från 2003 och 
naturvetenskapen från 2006.

Förutom det vanliga provet med texter på papper genomfördes i PISA 2009 
för första gången också ett digitalt prov där elevernas förmåga att läsa och 
orientera sig i en webbmiljö testades. I PISA-undersökningen 2012 genomför-
des ett digitalt prov i läsförmåga, matematik och problemlösning. Resultat för 
det digitala provet presenteras i denna rapport med undantag av problemlösning 
som presenteras under våren 2014.
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Utgångspunkter
De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt sam-
hälle är många och skiftande. I ett alltmer informationsrikt och teknologiskt 
samhälle krävs allt bredare kompetenser för att kunna förstå och kritiskt gran-
ska information. Kompetenserna är viktiga då de ger den enskilde individen 
möjligheter att hålla sig informerad, och för att kunna ta ställning i viktiga 
samhällsfrågor. En förutsättning för att tolka och bearbeta information är också 
grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden. Dessa kompetenser och 
kunskaper sammanfattas i PISA med begreppet literacy. 

PISA definierar literacy för matematik, naturvetenskap och läsning på  
följande sätt (OECD, 2013):

Matematik

En individs förmåga att formulera, använda och tolka matematik i en mängd olika samman-
hang. 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, engage-
rade 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 undersöknings-
metod. 

• 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. 

Läsning

En individs förmåga att förstå, använda och 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. 
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 ligger på att läsa för att lära sig snarare än att lära sig att läsa, och därför mäts 
inte elevernas mest grundläggande läsförmågor.

Det är svårt att finna en adekvat översättning till literacy i respektive ämnesområde 
och vi har valt att använda begreppen matematik, naturvetenskap och läsförmåga 
alternativt läsning eftersom de är både bekväma och begripliga. Man bör dock 
hålla i minnet att literacy inom de olika ämnesområdena 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 
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beskrivs närmare i samband med presentationen av dessa. I tabell 2.1 ges en 
sammanfattning av de områden som utvärderas inom PISA 2012. 

Tabell 2.1 Sammanfattning av de områden som utvärderas inom PISA 2012.

Område Matematik Naturvetenskap Läsförmåga

Innehålls-
dimension

Relevanta matematiska 
områden och begrepp:

Kvantitet

Rum och form

Förändring och samband

Osäkerhet

Områden inom natur-
vetenskap såsom:

Fysikaliska system

Levande system

Jorden och rymden

Tekniska system

Kunskap om natur- 
vetenskap, såsom:

Naturvetenskaplig metod

Naturvetenskapliga 
förklaringar

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

Kompetens-
dimension

Processer och förmågor:

Formulera

Använda

Tolka

Naturvetenskaplig  
uppgift eller process:

Identifiera naturveten-
skapliga frågeställningar

Förklara företeelser 
naturvetenskapligt 

Använda naturvetenskap-
liga fakta och argument

Läsuppgift eller process:

Söka och inhämta  
information

Sammanföra och  
tolka texter

Reflektera och  
utvärdera texter 

Samman-
hangs-
dimension

Den användning som 
texten är skapad för:

Personlig

Samhällsliv

Yrkesliv

Vetenskaplig 

Det naturvetenskapliga 
tillämpningsområdet,  
för användning i  
privata, samhälleliga  
eller globala samman-
hang såsom:

Hälsa

Naturresurser

Miljö

Risker

Naturvetenskapens och 
teknikens frontlinjer

Den användning som 
texten är skapad för:

Personligt bruk

För utbildning

I samband med arbete

Offentligt bruk

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 medborgar-
kompetens. En ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
gäller från 2011 men många formuleringar kring skolans uppdrag är oföränd-
rade. I såväl Lpo 94 som Lgr 11 anges till exempel 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 
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ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 
alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, 
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och för- 
hållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Utbildningsdeparte-
mentet, 2006, s. 7, Skolverket, 2011a, s. 9). 

Eleverna som deltog i PISA 2012 har fått sin undervisning enligt Lpo 94. Både 
den läroplanen och Lgr 11 anger att skolan har till uppgift att förbereda ungdo-
mar på för att leva och verka i samhället. Viktiga mål är att eleverna ska lära sig 
att använda kunskaper, och att kritiskt kunna granska och bedöma information. 
PISA:s utvärderingsmål överensstämmer således på flera punkter med skriv-
ningar i den svenska läroplanen (se också Skolverket, 2006a, 2006b). I ämnes-
kapitlen beskrivs relationen mellan PISA och respektive kursplan utförligare.

Deltagande länder
Totalt deltar 65 länder eller regioner i PISA 2012, däribland alla 34 OECD-
länder. Nedan följer en förteckning över de länder/regioner som deltar i PISA 
2012.

OECD-länder:
Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nederlän-
derna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,  
Ungern, USA och Österrike.

Icke OECD-länder/regioner:
Albanien, Argentina, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Costa Rica, Cypern, 
Förenade Arabemiraten, Hongkong-Kina, Indonesien, Jordanien, Kazakstan, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Macao-Kina, Malaysia, Montenegro, 
Peru, Qatar, Rumänien, Ryssland, Serbien, Shanghai-Kina, Singapore, Taiwan, 
Thailand, Tunisien, Uruguay och Vietnam.

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 expertgrupper har bland annat utvecklat definitioner 
och aspekter för respektive ämnesområde samt för enkäterna. Ett internationellt 
konsortium som leds av Australian Council for Educational Research (ACER) 
samordnar arbetet med att utveckla mätinstrument och koordinera undersök-
ningen på uppdrag av PGB. 

Skolverket har det yttersta ansvaret för PISA i Sverige. Skolverket represen-
terar också Sverige i PGB. PISA 2012 genomfördes på Skolverkets uppdrag av 
Mittuniversitetet i samarbete med Stockholms universitet. På Mittuniversitetet 
finns den nationella projektledaren och det övergripande ansvaret för projektets 
ledning och organisering samt ansvaret för naturvetenskap och problemlösning. 
Stockholms universitet ansvarar för matematik medan ansvaret för läsning delas 
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mellan Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Till projektet finns också 
en rådgivande nationell referensgrupp knuten.

Deltagande skolor och elever 
Omkring 510 000 elever deltog världen över i PISA 2012. Dessa representerade 
omkring 28 miljoner 15-åringar i de 65 ländernas skolor. I Sverige deltog  
4 736 elever i 209 skolor. Eleverna är födda 1996 vilket innebär att de var mel-
lan 15 år och 3 månader till och med 16 år och 2 månader vid tiden för under-
sökningens genomförande. Majoriteten av eleverna gick i grundskolans årskurs 
9. Resterande gick i årskurs 8 eller i gymnasiet. 

Mätinstrument
Eleverna besvarade först ett provhäfte och sedan en elevenkät, båda i pappers-
form. Tiden för provet var två timmar och för enkäten 35 minuter. 

Elevenkäten fanns i tre varianter innehållande 66 alternativt 67 enkätfrågor.  
Enkätfrågorna var ordnade i kluster. Varje kluster förekom i två av de tre 
elevenkäterna. Frågorna handlade om skolan, erfarenheter av matematik och 
problemlösning samt att lära sig matematik. Två kluster om elevernas bakgrund, 
familj- och hemförhållanden fanns med i alla tre enkäterna. Sverige valde även 
att delta i en valfri enkätdel med frågor om elevernas datorvana. Den låg efter 
de ordinarie enkätfrågorna i samtliga enkäter. Sist fanns en fråga, gemensam för 
de nordiska länderna, om elevernas motivation att göra PISA-provet. 

Provfrågorna var liksom enkätfrågorna ordnade i kluster: sju kluster i mate-
matik, tre i läsning och tre i naturvetenskap. Varje häfte var uppbyggt av fyra 
kluster. Med denna design skapades 13 olika provhäften där varje kluster  
förekom i fyra häften i fyra olika positioner. För en närmare beskrivning av  
test-design hänvisas till OECD:s kommande tekniska rapport.

Efter pappersprovet fick en del elever även göra ett digitalt prov, Computer 
Based Assessment (CBA). Det distribuerades via USB-minnen och innehöll 
frågor om problemlösning, matematik och läsning. Resultatet från det digitala 
provet i matematik och läsning presenteras i denna rapport och resultatet från 
det digitala provet i problemslösning kommer att presenteras våren 2014. 

Rektor eller en av rektor utsedd person på varje deltagande skola besvarade 
en skolenkät innehållande 34 frågor om skolans lokalisering, storlek, resurser, 
skolklimat, ledning, etc. 

Undersökningens genomförande
Varje PISA-undersökning genomförs under en period av fyra år med ett års 
överlapp mellan två undersökningar. Eftersom första året i en undersökning är 
sista året på den föregående har själva datainsamlingen genomförts vart tredje år. 

Första året
Undersökningens första år (2010) ägnades åt att lägga fast en gemensam begrepps-
lig bas för skapandet av mätinstrument inom områdena läsning, matematik, 
naturvetenskap och problemlösning. Nyckelbegrepp definierades och olika aspek-
ter 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 från deltagande länder.



22  PISA 2012

Andra året
Under det andra året genomfördes i varje land en förstudie på ett 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 samt personer som skulle koda s.k. öppna svar utbildades av respek-
tive lands nationella centrum. Data från förstudien i de olika länderna sändes 
till ACER där resultatet bearbetades i syfte att dels få fram provuppgifter och 
enkätfrågor som visat sig fungera bra i samtliga länder, dels modifiera instruk-
tionerna inför huvudstudiens genomförande. Till exempel togs uppgifter bort 
som gynnade eller missgynnade grupper av elever eller länder samt uppgifter 
som innebar för stort tolkningsutrymme vid kodningen av svaren.

Tredje året
Under år 2012, undersökningens tredje år, ägde huvudstudien rum. En viktig 
del var urvalet av skolor som skedde i enlighet med de strikta internationella 
regler som PISA har fastställt. Syftet var att ge ett representativt urval av sko-
lor som har elever födda 1996. På varje skola valdes sedan slumpmässigt 30 av 
eleverna ut till det skriftliga provet och 16 av dessa elever valdes även ut för det 
digitala provet. Provledare utbildades för att hålla i proven på skolorna. I Sverige 
tillhör provledarna skolans egen personal. Det internationella konsortiet utbil-
dade två oberoende skolkvalitetsobservatörer. De besökte sex skolor i Sverige för 
att kontrollera att datainsamlingen genomfördes enligt PISA:s regelverk. Inget 
avvikande rapporterades.

Mätinstrumenten modifierades utifrån resultatet av förstudien och varje 
lands nationella centrum organiserade översättningar av modifieringarna samt 
utskrift och tryckning av de slutliga versionerna av mätinstrumenten. Det digi-
tala provet distribuerades via USB. Det tryckta materialet packades i kartonger 
tillsammans med USB-minnen och skickades ut till skolorna två veckor innan 
valt provdatum. Under en vecka (19–24 mars 2012) genomfördes proven på de 
209 skolorna. Det skriftliga provet hölls på förmiddagen och det digitala provet 
på eftermiddagen. Om frånvaron vid provtillfället var större än 15 procent fick 
ett uppföljningstillfälle hållas. Allt undersökningsmaterial returnerades till det 
nationella centrumet på Mittuniversitetet. Flervalsfrågor i provhäften, elev- och 
skolenkäter matades in manuellt i ett datasystem. Frågor med öppna svar skan-
nades för att sedan kodas på datorer online av fyra olika grupper, en för varje 
ämnesområde. Svaren på frågor om föräldrars yrken kodades av två personer till 
internationella ISCO-koder. När de kodade frågorna också matats in i syste-
met skickades allt datamaterial till ACER för vidare bearbetning. Data från det 
digitala provet laddades upp från varje använt USB-minne till ACER via en 
FTP-klient.

Fjärde året
Under det fjärde året genomförde det internationella konsortiet en lång rad 
bearbetningar av ländernas insända data. På våren kom preliminära resultat på 
landsnivå och på sommaren det första utkastet till den internationella rapporten. 
Vid varje nationellt centrum genomfördes i de flesta fall ytterligare statistiska 
analyser och bearbetningar av data. Under höstens skrevs sedan nationella rappor-
ter i de deltagande länderna som presenterades runt om i världen den 3 december 
samtidigt med OECD:s internationella rapport (OECD, 2013b, c, d, e).
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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 feno-
men 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 elever inom varje land har genomförts enligt strikta regler, och 
först sedan det internationella konsortiet har accepterat ett lands samplingsplan 
har urvalet av skolor gjorts. Därför kan man utgå ifrån att varje deltagande land 
genomfört undersökningen på ett representativt urval av 15-åriga 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. Obero-
ende 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. 

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 fram-
förallt 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 fastställa 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 rätt-
visande bild av olika undervisningsmetoders effekt på elevernas resultat låter 
sig inte med lätthet fångas in av att de lärare som undervisar eleverna i svenska, 
matematik eller naturvetenskapliga ämnen just det år som undersökningen 
genomförs besvarar en enkät. En anledning är att 15-åringarnas prestationer har 
influerats av många lärares ackumulerade insatser under flera 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 mate-
matikkunskaper. Om resultaten skiljer efter att hänsyn tagits till den statistiska 
osäkerheten sägs det finnas signifikanta skillnader i resultaten. I PISA används 
ett 95 procents konfidensintervall eller annorlunda uttryckt en 5 procents signi-
fikansnivå. Det betyder att när signifikanta skillnader gäller är det 95 procents 
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. 



24  PISA 2012

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 validi-
tet 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. Matematiken i PISA

Inledning 
Fokus för PISA är frågan om i vilken grad 15-åringar som snart avslutar 
den obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden. Framtiden för dessa 
15-åringar innehåller matematiska kunskaper i olika grad och i olika former och 
är nödvändiga i kommande arbetsliv, privatliv, utbildningar med mera. Det är 
därför viktigt att ha en förståelse för i vilken grad ungdomar som lämnar skolan 
är förberedda för att tillämpa matematiska begrepp och principer för att kunna 
lösa problem som de möter i sitt dagliga liv. Matematiken i PISA handlar om 
situationer som eleverna kan tänkas möta under livet. Strävan är att uppgifterna 
ska handla om verklighetsanpassade och realistiska situationer. 

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 med mera, 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 kun-
skap och kompetens och kan använda den i alla situationer man kan möta i sitt 
yrkes- och samhällsliv. Mathematical literacy är med andra ord en sammansätt-
ning av olika matematiska kunskaper och kompetenser. En individ äger en 
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 for-
mulera, 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 individer att känna igen den roll matematiken 
spelar i världen och att göra välgrundade bedömningar och fatta beslut som är 
nödvändiga för konstruktiva, engagerade och reflekterande medborgare.

Uppgifterna är, precis som vid tidigare undersökningar, av olika slag, från 
flervalsuppgifter till uppgifter av mer öppen karaktär. Nytt inom ramen för 
PISA 2012 är att uppgifterna även förekommer i olika medier. Förutom det 
pappersbaserade undersökningen valde Sverige att delta i en digitalt baserad till-
valsundersökning. Detta digitala medium används dels för att användningen av 
digitala verktyg är vanligt förekommande på arbetsplatser och i vardagslivet och 
att den matematiska kompetensen omfattar användandet av dessa verktyg, men 
även för att det digitala mediet ger möjligheten att utforma mer interaktiva, 
autentiska och engagerande uppgifter.

Det pappersbaserade uppgiftsmaterialet i matematik innehåller totalt 46 upp-
gifter med sammanlagt 84 deluppgifter, fördelade på olika kategorier. Eleverna 
har tillgång till miniräknare vid arbetet med uppgifterna. Det digitala uppgifts-
materialet bestod av 15 uppgifter med totalt 41 deluppgifter, fördelade på olika 
kategorier. Uppgifterna genomfördes på datorer där en applikation med upp-
gifterna, en miniräknare och ett formelblad fanns tillgängligt. Eleverna kom inte 
åt något annat på datorn än det avsedda PISA-materialet.
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Strukturen för utvärderingen  
av matematiken i PISA 2012
PISA-projektets begreppsmässiga utgångspunkter för undersökningen finns 
beskrivna i ett ramverk (OECD, 2013a) och där redovisas att bedömningen av 
matematisk kunskap och kompetens bygger på tre huvuddimensioner: innehåll, 
kontext samt förmågor och processer. Den matematiska kunskapen och kompe-
tensen bedöms i samband med en utmaning eller ett problem med ett matema-
tiskt innehåll som uppstår i ett sammanhang grundat i verkligheten, dvs. i en 
verklighetskontext. Den huvudsakliga strukturen som problemlösaren använder 
vid problemlösningen beskrivs av processer. För att lösa problemet krävs ett 
antal förmågor som beskriver den typ av matematiskt tänkande och handling 
som används. 

De tre dimensionerna har använts för att konstruera PISA:s samling av mate-
matikuppgifter. Uppgiftssamlingen analyseras med hjälp av dimensionerna för 
att säkerställa att begreppet mathematical literacy är ordentligt täckt. Matematik-
resultat kan med hjälp av dimensionerna redovisas som ett sammanlagt resultat 
men också som resultat för vissa av dimensionerna. 

Innehållskategorier
Innehåll definieras primärt som breda matematiska begrepp med underliggande 
matematiskt tänkande. I PISA 2012 finns fyra centrala innehåll: Förändring och 
samband som rymmer funktioner, statistik och algebra, Kvantitet som rymmer 
aritmetik och taluppfattning, Rum och form som rymmer det vi traditionellt 
menar med geometri och mätningar, samt Osäkerhet som rymmer sannolikhets-
relaterade och statistiska frågeställningar. Samtliga uppgifter kategoriseras enligt 
huvudsakligt innehåll. Enligt ramverket bör dessa fyra kategorier representeras 
av lika många uppgifter. Utförligare beskrivning av innehållskategorierna finns  
i tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Beskrivning av kategorier för matematiskt innehåll.

Förändring och 
 samband

Kategorin rymmer funktioner, statistik och algebra. Den fokuserar  
relationer och förhållanden mellan objekt. Matematiskt kunnande 
i förändring och samband innebär även att man förstår de grund-
läggande typerna av förändringar och att kunna känna igen dessa 
förändringar så att lämpliga matematiska modeller kan användas för 
att beskriva och förutsäga förändringar.

Rum och form Kategorin rymmer det vi traditionellt menar med geometri och mät-
ningar. Den omfattar dock ett brett spektrum av fenomen som påträf-
fas överallt t.ex. mönster, egenskaper hos objekt, olika representatio-
ner av objekt, avkodning och kodning av visuell information, navigering 
och dynamisk interaktion med former och deras representationer. 
Matematiskt kunnande i rum och form innebär även att bland annat 
förstå perspektiv, kunna skapa och läsa kartor, kunna transformera 
former med och utan tekniska verktyg, kunna tolka vyer av tredimen-
sionella objekt från olika perspektiv och konstruera representationer 
av former.

Kvantitet Kategorin rymmer aritmetik och taluppfattning. Kategorin omfattar 
kvantifiering av bland annat relationer, situationer och enheter, att 
förstå olika representationer av dessa kvantifieringar och att utvärdera 
tolkningar och slutsatser som baseras på kvantitet. Det innebär bland 
annat att kunna förstå mätningar, beräkningar, storheter, enheter, 
skala, numeriska trender och mönster, samt att kunna tillämpa talupp-
fattning, olika representationer av siffror, huvudräkning, uppskattning 
och bedöma ett resultats rimlighet.

Osäkerhet Kategorin rymmer sannolikhetsrelaterade och statistiska frågeställ-
ningar, som är viktiga att kunna ta ställning till. Den innefattar bland 
annat hur man identifierar och drar slutsatser ur presenterad data 
och hur man arbetar med effekterna av osäkerheten och variationerna 
i statistiska underlag. Osäkerhet är en del av vetenskapliga förut-
sägelser, opinionssiffror, väderprognoser och ekonomiska modeller, 
variation som förekommer i tillverkningsprocesser, provresultat och 
enkätundersökningar, och chans/risk.

Kontextkategorier
Kontexterna identifierar de sammanhang och situationer i vilka man kan möta 
matematiken. I PISA 2012 finns fyra kontextområden: Personlig som relaterar 
till individers och familjers vardag, Samhällsliv som relaterar till individen som 
en del av ett samhälle, det kan gälla såväl lokalt, nationellt som globalt, Yrkesliv 
som relaterar till arbetslivet och Vetenskaplig som relaterar till användandet av 
matematik i naturvetenskap och teknik. Samtliga uppgifter kategoriseras utifrån 
kontext. Enligt ramverket bör dessa fyra kategorier representeras av lika många 
uppgifter. 

Processer och förmågor
I PISA 2012 beskrivs strukturen vid problemlösning med hjälp tre processer:

•	 Formulera handlar om att formulera situationer matematiskt. 

•	 Använda handlar om att använda matematiska begrepp, fakta, procedurer 
och resonemang.

•	 Tolka handlar om att tolka och utvärdera matematiska resultat. 
 
I PISA beskrivs problemlösningsprocessen som att den börjar med ett problem 
som befinner sig i en kontext. Problemlösaren försöker sedan identifiera vilken 
matematik som ingår i problemet. Sedan formulerar problemlösaren situationen 
matematiskt genom att använda begrepp och identifierade relationer, samt göra 
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antaganden för att förenkla situationen. Problemlösaren förvandlar alltså ett 
problem i en kontext till ett rent matematiskt problem som kan lösas med hjälp 
av matematik. Problemlösaren använder sedan matematiska begrepp, fakta, 
procedurer och resonemang för att erhålla ett matematiskt resultat. Detta steg 
innebär vanligtvis matematisk manipulation, transformation och beräkningar, 
med eller utan verktyg. De matematiska resultaten måste sedan tolkas i relation 
till det ursprungliga problemet för att få ett resultat i en kontext. Samtliga upp-
gifter kategoriseras enligt huvudsaklig process. Enligt ramverket bör använda 
vara huvudsaklig process i cirka hälften av uppgifterna medan formulera och 
tolka bör vara huvudsaklig processer i cirka en fjärdedel var.

PISA 2012 använder sju förmågor som samtliga, i olika grad, kan återfin-
nas i de olika processerna ovan. Kommunikation är både receptiv och expressiv, 
det handlar således om att läsa, avkoda och tolka men även om att presentera 
och förklara sina lösningar. Matematisering inrymmer att man går mellan den 
verkliga världen och den matematiska världen. Det handlar om att formulera 
och tolka matematiska problem. Representation inrymmer att välja, tolka och 
att använda olika representationer samt att kunna växla mellan olika represen-
tationsformer. Resonemang och argumentation inrymmer logiska tankeprocesser 
som utforskar och kopplar ihop olika delar av problem, så att slutsatser kan 
dras. Det inrymmer även att värdera givna resonemang eller motivera påståen-
den eller lösningar på problem. Utforma strategier för att lösa problem karaktäri-
seras av att välja eller utforma en plan eller strategi för att använda matematik 
till att lösa problem som uppstår i en uppgift eller kontext. Använda symboliskt, 
formellt och tekniskt språk och operationer innebär att förstå, tolka, manipulera 
och använda sig av symboliska och aritmetiska uttryck och operationer. Det 
innebär även att kunna hantera algoritmer och formella strukturer som baseras 
på till exempel definitioner och regler. Använda matematiska verktyg innebär 
att känna till och kunna använda olika verktyg (fysiska eller digitala) som 
kan underlätta det matematiska arbetet. Det innebär även att känna till vilka 
begränsningarna dessa verktyg har.

Uppgiftstyper
För att bedöma matematiskt kunskap och kompetens i PISA 2012 används tre 
uppgiftstyper i det pappersbaserade provet. Uppgifter med krav på redovisning 
(öppna egenformulerade svar), kortsvarsuppgifter (slutna egenformulerade svar) 
och flervalsuppgifter (valbara svar). På uppgifter med krav på redovisning krävs 
öppna egenformulerade skriftliga svar och det kan finnas krav på redovisning 
av hur eleven kommit fram till svaret. På dessa uppgifter bedöms elevernas svar 
manuellt. På kortsvarsuppgifterna krävs ingen redovisning. Dessa uppgifter 
ger en mer strukturerad men begränsad svarsmöjlighet, där svaren endast kan 
bedömas vara rätt eller fel. Ofta består svaren på kortsvarsuppgifter endast av 
siffror. Vissa av dessa uppgifter bedöms automatiskt och vissa bedöms manu-
ellt. På flervalsuppgifter krävs att eleven väljer ett eller flera svar från ett antal 
svarsalternativ eller att eleven får ett antal påståenden som eleven ska avgöra om 
de är sanna eller falska. På dessa uppgifter bedöms elevernas svar automatiskt. 
Målet är att ungefär lika många uppgifter av varje uppgiftstyp ska finnas i det 
pappersbaserade provet.

I det digitala provet är fler uppgiftstyper och fler svarsformer möjliga. Upp-
gifterna kan innehålla format som är svårare att framställa på pappersbaserade 
prov, som till exempel tredimensionella objekt som kan roteras, och de kan 
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använda svarsformat som kräver digitala verktyg, som till exempel svar genom 
drag-och-släpp-funktioner eller automatiskt sorterbara listor, vilket gör att 
eleverna kan få möjlighet att svara på fler uppgifter utan att behöva använda ett 
matematiskt språk.

Uppgifternas svårighet
Undersökningen i matematik i PISA 2012 innehåller uppgifter med ett brett 
spektrum av svårighet, som matchas mot fördelningen av förmågor hos 15-åriga 
elever. Den innehåller uppgifter som är svåra även för de högpresterande elev-
erna och uppgifter som, ur en bedömningsaspekt, är lämpliga för de lågpreste-
rande eleverna. Ur ett psykometriskt perspektiv är en undersökning som syftar 
till att mäta exempelvis kunskaper hos en viss grupp av individer mest effektiv 
när uppgifternas svårighet matchar förmågan hos de som ska bedömas. En 
spridning av uppgifternas svårigheter behövs också för att kunna dra slutsatser 
om de prestationsnivåer som PISA-undersökningen använder.2

Exempel på uppgifter finns i avsnittet Beskrivning av matematikuppgifterna.

Indelning i prestationsnivåer
PISA 2012 tillhandahåller en matematikskala som bygger på samtliga uppgifter 
i det pappersbaserade provet, tre delskalor för de olika processerna (Formulera, 
Använda, och Tolka) och fyra delskalor för de olika innehållen (Rum och form, 
Förändring och samband, Kvantitet samt Osäkerhet). 

Den totala matematikskalan baseras på ett medelvärde för OECD-länderna 
på 494 poäng och en standardavvikelse på 92 poäng. Nivån på skalan sattes i 
PISA 2003, då den första PISA-skalan för matematik skapades. De uppgifter 
som är gemensamma för 2003 och 2012 möjliggör en koppling till den tidigare 
skalan.

Som hjälp vid tolkning av elevernas poäng är skalorna indelade 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 dessa uppgifter. I PISA 2012 finns sex nivåer i matematik från den lägsta, 
nivå 1, till den högsta, nivå 6.

Elever på en nivå som motsvarar nivå 1 kommer sannolikt att klara nivå 
1-uppgifter, men troligen inte uppgifter på en högre nivå. Nivå 6 innehåller de 
uppgifter som presenterar de största utmaningarna när det gäller matematisk 
kunskap och kompetens. Elever med poäng på denna nivå kommer troligtvis  
att klara uppgifter på denna nivå såväl som alla andra matematikuppgifter i 
PISA-undersökningen.

I tabell 3.2 presenteras en beskrivning av vad en elev på en viss nivå av mate-
matikskalan klarar av. Tabellerna därefter presenterar de olika nivåerna för var 
och en av de sju delskalorna: Formulera, Använda och Tolka samt Rum och form, 
Förändring och samband, Kvantitet och Osäkerhet. 

2 En fullständig redovisning för de begreppsmässiga utgångspunkterna för PISA-undersök-
ningen presenteras i PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, 
Science, Problem Solving and Financial Literacy (OECD, 2013a). Här definieras undersök-
ningens syn på vad matematisk kunskap och kompetens är, vad som ska utvärderas och hur..
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Tabell 3.2 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för matematikskalan.

Nivå Undre 
poäng-
gräns

Vad eleverna klarar av

6 669 På nivå 6 kan eleverna göra sig en föreställning om, generalisera, och 
använda information utifrån sina undersökningar och modelleringar av 
komplexa problem situationer i olika sammanhang. De kan koppla sam-
man olika informationskällor och representationer samt flexibelt förflytta 
sig mellan dem. 

De kan använda avancerat matematiskt tänkande och resonemang. 
Dessa elever kan tillämpa sin insikt och förståelse om symboliska och 
formella matematiska operationer och samband för att utveckla nya meto-
der och strategier för att angripa nya situationer. Elever på denna nivå kan 
reflektera över sina handlingar och formulera och tydligt kommunicera sina 
upptäckter, tolkningar och argument samt avgöra hur lämpliga de är  
i förhållande till ursprungssituationen.

5 607 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 modeller. Elever på 
denna nivå kan arbeta strategiskt genom att använda breda och välutveck-
lade tankeformer och resonemangsförmågor samt använda ändamåls-
enliga representationer. De börjar reflektera över sina handlingar, samt 
formulera och kommunicera sina tolkningar och resonemang.

4 545 På nivå 4 kan eleverna effektivt arbeta med tydliga modeller för komplexa 
konkreta situationer, som kan innehålla begränsningar eller krav att an-
taganden måste göras.

De kan välja och sammanlänka olika representationsformer och koppla 
dessa till verkliga sammanhang. Elever på denna nivå kan använda en 
begränsad uppsättning färdigheter och resonerar med viss insikt, i okom-
plicerade sammanhang. De kan konstruera och kommunicera förklaringar 
och argument baserade på sina tolkningar, argument och handlingar.

3 482 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 in-
formationskällor och resonera utifrån dessa. De kan utarbeta kortfattade 
redovisningar för att rapportera sina tolkningar, resultat och resonemang.

2 420 På nivå 2 kan eleverna tolka och känna igen situationer i sammanhang 
som inte fordrar mer än direkta slutsatser. 

De kan hämta relevant information från en källa och använda en represen-
tationsform. 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.

1 358 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.

Under nivå 1 Elever under nivå 1 kan eventuellt utföra mycket direkta och enkla mate-
matiska uppgifter, så som att utläsa ett enda värde i ett tydligt diagram 
 eller en tabell där märkningen på diagrammet stämmer överens med 
orden i uppgiften och frågan, så att urvalskriterierna är tydliga och för-
hållandet mellan diagrammet och aspekterna i sammanhanget framställs 
som självklara, eller utföra aritmetiska beräkningar med heltal genom att 
följa klara och tydliga anvisningar.
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Tabell 3.3 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Formulera.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 Eleverna på eller över nivå 6 kan tillämpa en mängd olika kunskaper om matema-
tiskt innehåll för att omvandla och skildra kontextuell information eller data, geome-
triska mönster eller föremål i en matematisk form som går att undersöka. 

På denna nivå kan eleverna tänka ut och följa en flerstegsstrategi som innefattar 
viktiga modelleringssteg för att formulera och lösa komplicerade verkliga problem  
i en rad scenarier, för att till exempel beräkna arean av ett oregelbundet område på 
en karta, använda resonemang över flera länkade variabler, tänka ut ett lämpligt sätt 
att presentera data för att underlätta relevanta jämförelser och tänka ut algebraiska 
formuleringar som representerar en given kontextuell situation.

5 På denna nivå kan eleverna använda sina kunskaper inom en rad matematiska 
områden för att omvandla information eller data från ett problems sammanhang till 
en matematisk form. De kan omvandla information från olika representationer som 
innefattar flera variabler till en form som är lämplig för matematisk behandling. 

De kan bland annat formulera och anpassa algebraiska uttryck av relationer mellan 
variabler; effektivt använda proportionella resonemang för att tänka ut beräkningar; 
samla information från olika källor för att formulera och lösa problem.

4 På nivå 4 kan eleverna koppla information från relaterade representationer, till 
exempel en tabell och en karta, och tillämpa en rad steg i ett resonemang för att 
formulera det matematiska uttryck som behövs för att utföra beräkningen eller för 
att på annat sätt lösa ett kontextuellt problem. 

På denna nivå kan eleverna bland annat formulera en linjär ekvation baserat på en 
beskrivning av en process i en text, kombinera flera beslutsregler som behövs för 
att förstå eller genomföra beräkningar där olika begränsningar gäller och formulera 
algebraiska uttryck när den kontextuella informationen är förhållandevis enkel.

3 På denna nivå kan eleverna identifiera och hämta information och data från text, 
 tabeller, diagram, kartor eller andra representationer, och använda dem för att 
uttrycka en relation matematiskt, inklusive tolka eller anpassa enkla algebraiska 
uttryck som har att göra med ett praktiskt sammanhang. 

Eleverna på denna nivå kan bland annat omvandla en beskrivning av en enkel 
funktionell relation i text till en matematisk form, till exempel kostnad per enhet eller 
betalningstakt; utveckla en strategi som innehåller två eller fler steg för att länka 
uppgiftens delar eller för att undersöka matematiska egenskaper hos delarna.

2 På denna nivå kan eleverna förstå nedskrivna instruktioner och information om enkla 
processer och uppgifter för att kunna uttrycka dem i matematisk form. 

De kan bland annat använda data som presenteras i text eller i tabell för att formu-
lera den beräkning som krävs, som till exempel att visa en kostnadsjämförelse eller 
beräkna ett medelvärde. De kan analysera ett enkelt mönster, arbeta effektivt med 
olika två- och tredimensionella standardrepresentationer av föremål eller situationer 
och matematiskt identifiera utfallen av slumpmässighetsexperiment.

1 På denna nivå kan eleverna känna igen eller anpassa och använda en tydlig och 
enkel modell av en kontextuell situation. 

Eleverna kan välja mellan flera sådana modeller för att svara mot situationen. Till 
exempel kan de välja mellan en additiv och en multiplikativ modell i ett handels-
samman hang; välja mellan givna tvådimensionella föremål för att representera ett 
känt tredimensionellt föremål och välja ett av flera givna diagram för att representera 
befolkningstillväxt.
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Tabell 3.4 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Använda.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 Eleverna på eller över nivå 6 har en stark repertoar av kunskaper och färdigheter vad 
det gäller procedurer inom en lång rad matematiska områden. 

De kan bland annat skapa och följa en flerstegsstrategi för att lösa ett problem som 
består av flera steg, tillämpa ett sammanhängande resonemang över flera av uppgif-
tens delar, ställa upp och lösa en algebraisk ekvation med fler än en variabel samt 
motivera sina resultat matematiskt och förklara sina slutsatser och stödja dem med 
välformulerade matematiska argument. På nivå 6 är elevernas arbete genomgående 
noggrant och korrekt.

5 Elever på nivå 5 kan använda en rad kunskaper och färdigheter för att lösa uppgifter. 
De kan på ett logiskt sätt länka samman information i form av grafer och diagram 
med information i texten. 

De arbetar vanligtvis systematiskt, till exempel för att undersöka kombinatoriska 
utfall, och kan bekräfta riktigheten i sina resonemang genom ett litet antal steg och 
processer. De är generellt skickliga i sitt arbete med uttryck och kan arbeta med 
formler och använda proportionella resonemang.

4 På nivå 4 kan elever identifiera relevant data och information ur kontextuellt material 
och använda det för att utföra uppgifter så som att beräkna avstånd, använda pro-
portionella resonemang för att tillämpa en skalfaktor, konvertera olika enheter till en 
gemensam skala, eller påvisa sambandet mellan olika skalor i ett diagram. 

De kan utan svårighet arbeta med samband mellan avstånd, tid och hastighet och 
kan utföra en följd av aritmetiska beräkningar. De kan använda algebraiska formule-
ringar och följa en enkel strategi och beskriva den.

3 Elever på nivå 3 har ofta färdigheter i att föra spatiala resonemang som gör att de 
kan, till exempel, använda en figurs symmetriska egenskaper, känna igen mönster 
som presenteras i form av ett diagram, eller att använda fakta om vinklar för att lösa 
en geometrisk uppgift. 

Elever på denna nivå kan koppla samman två olika matematiska representationer, 
så som data i en tabell och i ett diagram, eller ett algebraiskt uttryck, med dess gra-
fiska representation. De kan hantera procenttal, bråktal och decimaltal och arbeta 
med proportionella förhållanden.

2 Elever på nivå 2 kan tillämpa små steg i ett resonemang för att dra direkt nytta av 
given information för att lösa ett problem, till exempel, för att genomföra en enkel 
beräkningsmodell, identifiera ett räknefel, analysera ett förhållande mellan avstånd 
och tid, eller analysera ett enkelt rumsligt mönster. 

På denna nivå kan eleverna bland annat på ett korrekt sätt ersätta värden i en enkel 
formel, identifiera korrekta diagram och tillämpa färdigheter i att resonera för att 
förstå och undersöka olika typer av data som representeras av diagram.

1 Elever på nivå 1 kan identifiera sambandet mellan enkla data och ett verkligt sam-
manhang, som det som presenteras i en strukturerad tabell eller i en reklamannons 
där text och data direkt överensstämmer. De kan utföra praktiska uppgifter, så 
som att dela upp belopp i mindre valörer. De kan använda direkta resonemang från 
information i texten som pekar på en uppenbar strategi för att lösa ett givet problem 
– särskilt där den kunskap om matematiska procedurer som krävs skulle vara be-
gränsad till, till exempel, aritmetiska operationer med heltal eller ordna och jämföra 
hela tal. De ska även förstå vedertagna tekniker och regler för diagram.



34  PISA 2012

Tabell 3.5 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Tolka.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 På nivå 6 kan eleverna analytiskt koppla samman komplexa matematiska represen-
tationer för att identifiera och hämta data och information som gör att kontextuella 
frågor kan besvaras, och kan presentera sina tolkningar och slutsatser i skriftlig 
form. 

Elever på denna nivå kan tillämpa matematiska resonemang genom en kedja av 
samman kopplade steg för att stödja en slutsats. Elever på denna nivå kan samla 
och dra slutsatser utifrån analyser, data och tolkningar från flera olika delar av en 
uppgift.

5 På nivå 5 kan eleverna kombinera flera processer för att formulera slutsatser som 
utgår från en tolkning av matematisk information med hänseende till sammanhang, 
så som att formulera eller anpassa en modell, lösa en ekvation eller utföra beräk-
ningar, och genom att använda flera steg i ett resonemang för att göra kopplingar 
mellan de identifierade delarna i ett sammanhang. 

På denna nivå kan eleverna utan svårighet tolka och bedöma en uppsättning san-
nolika matematiska representationer, så som diagram, för att identifiera vilken som 
bäst återspeglar de kontextuella delarna som analyseras. Elever på denna nivå har 
börjat utveckla förmågan att kommunicera slutsatser och tolkningar i skriven form.

4 På nivå 4 kan eleverna tillämpa lämpliga steg i ett resonemang, möjligen ett flertal 
steg, för att hämta information från en komplex matematisk situation och tolka kom-
plicerade matematiska föremål, inklusive algebraiska uttryck. 

De kan bland annat tolka komplexa representationer i form av diagram för att 
identifiera data eller information som besvarar en fråga, tolka enkla statistiska eller 
probabilistiska påståenden.

3 Elever på nivå 3 börjar kunna använda resonemang, inklusive rumsliga resonemang, 
för att stödja sina tolkningar av matematisk information för att kunna dra slutsatser 
om egenskaper i sammanhanget. 

De kan systematiskt kombinera olika steg i resonemang för att göra olika kopplingar 
mellan matematiskt och kontextuellt material. De kan testa och undersöka alterna-
tiva scenarier genom att tolka de möjliga effekterna av att ändra några variabler. De 
kan använda lämpliga beräkningssteg för att stödja sina dataanalyser och formule-
ringen av slutsatser och tolkningar. På denna nivå kan eleverna tolka och analysera 
jämförelsevis bekanta presentationer av data för att stödja sina slutsatser.

2 På nivå 2 kan eleverna koppla samman ett problems kontextuella faktorer med mate-
matik, till exempel genom att utföra lämpliga beräkningar eller läsa tabeller. 

Elever på denna nivå kan göra jämförelser upprepade gånger över flera liknande fall. 
De kan tillämpa grundläggande kunskaper om rum för att göra kopplingar mellan en 
situation som presenteras visuellt och dess matematiska komponenter, identifiera 
och utföra beräkningar som behövs för att stödja sådana jämförelser, samt kan tolka 
ett enkelt algebraiskt uttryck då det har ett samband med ett givet sammanhang.

1 På nivå 1 kan eleverna tolka data eller information som uttrycks på tydligt sätt för att 
besvara frågor om sammanhanget som beskrivs. 

De kan bland annat tolka given data för att besvara frågor om enkla kvantitativa 
begrepp om relationer så som ”större”, ”kortare tid”, ”mellan” i ett bekant samman-
hang. På liknande sätt kan de göra enkla tolkningar av data i en tidtabell eller på ett 
schema för att identifiera tider eller händelser.
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Tabell 3.6 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Rum och form.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 På nivå 6 kan eleverna lösa komplexa problem med flera representationer eller 
beräkningar; identifiera, inhämta och koppla samman relevant information, till 
exempel genom att hitta och extrahera relevant information från en ritning eller en 
karta genom att använda skala för att beräkna en area eller ett avstånd, använda 
spatiala resonemang med betydande insikt och reflektion. Komma ihåg och tillämpa 
relevanta kunskaper om processer från sin matematiska kunskapsgrund, så som 
cirkelgeometri, trigonometri, Pythagoras sats, eller area- och volymformler för att lösa 
problem; och kunna generalisera resultat och slutsatser, kommunicera lösningar och 
ge förklaringar och argument.

5 På nivå 5 kan eleverna lösa problem som kräver lämpliga antaganden, eller som in-
kluderar resonemang utifrån givna antaganden medan tydligt angivna begränsningar 
tas med i beräkningen. De löser problem genom att använda satser eller kunskaper 
om procedurer. De använder välutvecklade spatiala resonemang, argument och 
insikter för att dra relevanta slutsatser och för att tolka och koppla samman olika 
representationer.

4 Elever på nivå 4 kan lösa problem genom att använda grundläggande matematiska 
kunskaper, som till exempel samband mellan vinkel och sidans längd i trianglar, och 
gör detta på ett sätt som inkluderar flera steg, visuella och spatiala resonemang och 
argument i okända sammanhang. De kan koppla samman och integrera olika repre-
sentationer, till exempel för att analysera strukturen hos ett tredimensionellt föremål 
baserat på två olika perspektiv av det; samt kan jämföra föremål genom att använda 
geometriska egenskaper.

3 På nivå 3 kan eleverna lösa problem som innehåller elementärt visuellt och spatialt 
resonemang i kända sammanhang, koppla samma olika representationer av bekanta 
föremål eller uppskatta egenskaper hos föremål enligt enkelt specificerad transfor-
mation. De kan använda lämpliga beräkningstekniker som stöd, som till exempel 
omvandling av skalor som behövs för att analysera avstånd på en karta.

2 På nivå 2 kan eleverna lösa problem som innehåller en enda känd geometrisk 
representation genom att förstå och dra slutsatser i förhållande till tydligt presente-
rade grundläggande geometriska egenskaper och relaterade begränsningar. De kan 
också bedöma och jämföra ytegenskaper hos ett känt föremål i en situation där givna 
begränsningar gäller, som till exempel att jämföra höjden eller omkretsen hos två 
cylindrar som har samma basarea, eller att bestämma om en given form kan delas 
upp för att skapa en annan specifik form.

1 Elever på nivå 1 kan känna igen och lösa enkla problem i ett bekant samman-
hang genom att använda kända bilder eller teckningar av geometriska föremål och 
använda grundläggande spatiala kunskaper, så som att känna igen grundläggande 
symmetriegenskaper, jämföra längd eller vinkelstorlekar, eller att använda procedurer 
så som uppdelning av former.
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Tabell 3.7 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Förändring och samband.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 På nivå 6 kan eleverna använda betydande insikt, abstrakt tänkande och argumen-
tationsförmåga samt teknisk kunskap och konventioner för att lösa problem som 
gäller samband mellan variabler och för att generalisera matematiska lösningar av 
komplexa till komplexa verkliga problem. De kan skapa och använda en algebraisk 
modell av ett funktionellt samband som innehåller flera kvantiteter. De tillämpar 
djup geometrisk insikt för att arbeta med komplexa mönster; och de kan använda 
komplext proportionellt resonemang samt komplexa beräkningar med procenttal för 
att undersöka kvantitativa förhållanden och förändringar.

5 På nivå 5 kan eleverna lösa problem genom att använda algebraiska och andra 
formella matematiska modeller, i vetenskapliga sammanhang. De kan använda 
kunskaper om komplexa problemlösningar i flera steg och kan reflektera över och 
kommunicera resonemang och argument. De kan använda komplexa proportionella 
resonemang, till exempel för att arbeta med förändringshastighet och de har kompe-
tens att arbeta med formler och utryck som inkluderar olikhet.

4 Elever på nivå 4 kan förstå och arbeta med flera typer av representationer, inklusive 
algebraiska modeller av verkliga situationer. De kan föra resonemang kring enkla 
funktionella samband mellan variabler, som går utöver enskilda data till att identifie-
ra enkla underliggande mönster. De kan använda viss flexibilitet i tolkningen av och 
resonemangen kring funktionella samband och kan anpassa en funktionell modell 
eller ett diagram så att den passar en specificerad förändring av situationen; och de 
kan kommunicera de förklaringar och argument som följer av detta.

3 På nivå 3 kan eleverna lösa problem som innebär arbete med information från två 
sammanhörande representationer (text, diagram, tabell, formler), som kräver en viss 
tolkning, och använda resonemang i kända sammanhang. De visar viss förmåga att 
kommunicera sina argument. Elever på denna nivå kan göra en enkel förändring i en 
funktionell modell för att den ska passa i en ny situation; och de kan använda en rad 
beräkningsprocedurer för att lösa problem, inklusive organisera data, beräkna tids-
skillnader, ersätta värden i en formel, eller linjär interpolation.

2 Elever på nivå 2 kan lokalisera relevant information om ett samband från data som 
ges i form av en tabell eller ett diagram för att göra direkta jämförelser, till exempel, 
för att passa ihop givna diagram till en specificerad förändringsprocess. De kan reso-
nera kring den grundläggande betydelsen av enkla samband, utryckta som text eller 
siffror, genom att koppla samman text med en enda representation av ett samband 
(diagram, tabell, enkel formel), och kan korrekt ersätta tal i en enkel formel, ibland 
utryckt med ord. På denna nivå kan eleverna använda färdigheter i att tolka och reso-
nera i ett enkelt sammanhang som innehåller sammankopplade kvantiteter.

1

Elever på nivå 1 kan räkna ut enskilda givna påståenden om samband som uttrycks 
klart och tydligt i en formel eller i ett diagram. Deras förmåga att resonera kring 
samband och att förändra dessa är begränsad till enkla uttryck och de som återfinns 
i bekanta situationer. De kan kanske tillämpa enkla beräkningar som behövs för att 
lösa problem som är relaterade till tydligt formulerade samband.
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Tabell 3.8 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Kvantitet.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 På nivå 6 och högre kan eleverna göra sig en föreställning om och arbeta med 
komplexa modeller av kvantitativa processer och samband; tänka ut strategier för 
att lösa problem; formulera slutsatser, argument och precisa förklaringar; tolka och 
förstå komplex information, samt koppla samman flera komplexa informationskällor; 
tolka information i diagram och tillämpa resonemang för att identifiera, modellera 
och använda ett numeriskt mönster. De kan analysera och bedöma förklarande 
påståenden baserat på given data; arbete med formella och symboliska uttryck; 
planera och genomföra sekventiella beräkningar i komplexa och okända samman-
hangs, ange exakta värden och avrunda resultat. Elever på denna nivå arbetar exakt 
med decimalbråk; de använder avancerade resonemang vid proportioner, geome-
triska representationer av kvantiteter, kombinatorik och heltalssamband; samt de 
tolkar och förstår formella uttryck av samband mellan tal, också i ett vetenskapligt 
sammanhang.

5 På nivå 5 kan eleverna formulera jämförande modeller och jämföra utfall för att 
avgöra högsta pris, samt tolka komplex information om verkliga situationer. De kan 
generera data från två variabler och bedöma påståenden om sambandet mellan 
dem. Eleverna kan kommunicera resonemang och argument; känna igen siffrornas 
betydelse för att dra slutsatser; samt föra ett skriftligt resonemang som värderar ett 
påstående baserat på given data. De kan göra en uppskattning genom att använda 
kunskaper om det dagliga livet; beräkna relativ och/eller absolut förändring; beräk-
nar ett medelvärde; beräkna relativ och/eller absolut skillnad, inklusive skillnad i 
procent, då skillnadens rådata är given; och kan konvertera enheter.

4 På nivå 4 kan eleverna tolka komplexa instruktioner och situationer; relatera text-
baserad numerisk information till en grafisk representation; identifiera och använda 
kvantitativ information från flera källor; härleda systemregler från okända represen-
tationer; formulera en enkel numerisk modell; sätta upp en jämförande modell; samt 
förklara sina resultat. De kan utföra korrekta och mer komplexa eller upprepade be-
räkningar; utföra beräkningar som innehåller en följd av steg; samt korrekt tillämpa 
en given numerisk algoritm som innehåller ett antal steg. Elever på denna nivå kan 
utföra beräkningar som rör proportionella resonemang, delbarhet eller procent i 
enkla modeller av komplexa situationer.

3 På nivå 3 kan eleverna använda enkla problemlösningsprocesser, inklusive tänka ut 
en enkel strategi för att testa scenarier, förstå och arbeta med givna begränsningar 
och använda enkla resonemang i kända sammanhang. På denna nivå kan eleverna 
tolka en beskrivning i text av en sekventiell beräkningsprocess och korrekt genomfö-
ra processen; tolka text och diagram som beskriver ett enkelt mönster; samt utföra 
beräkningar, inklusive att arbeta med stora tal och konvertera enheter.

2 På nivå 2 kan eleverna tolka enkla tabeller för att identifiera och ta fram relevant 
kvantitativ information och kan tolka enkla kvantitativa modeller som till exempel ett 
proportionellt förhållande och tillämpa det genom att använda grundläggande aritme-
tiska beräkningar. De kan identifiera kopplingar mellan relevant information i texten 
och tabelldata för att lösa textproblem; identifiera enkla beräkningar som behövs för 
att lösa ett enkelt problem; utföra enkla beräkningar som innefattar grundläggande 
aritmetiska operationer; samt beräkna procent.

1 På nivå 1 kan eleverna lösa grundläggande problem där relevant information är 
tydligt presenterad och situationen är enkel och mycket begränsad i omfång. Elever 
på denna nivå kan hantera situationer där den beräkningsaktivitet som krävs är själv-
klar och den matematiska uppgiften är grundläggande, så som en enkel aritmetisk 
operation i ett steg, eller att lägga samman värden i kolumnerna i en enkel tabell 
och jämföra resultaten. De kan läsa och tolka enkla tabeller som består av siffror; 
inhämta data och utföra enkla beräkningar; använda en miniräknare för att generera 
relevant data; samt extrapolera från de data som genererats, genom att använda 
resonemang och beräkningar med en enkel linjär modell.
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Tabell 3.9 Sammanfattande beskrivning av de sex nivåerna för delskalan Osäkerhet.

Nivå Vad eleverna klarar av

6 På nivå 6 kan eleverna tolka, bedöma och kritiskt reflektera över en rad komplexa 
statistiska eller probabilistiska data, information och situationer för att analysera 
problem. Eleverna på denna nivå tillför insikt och hållbart resonemang över flera 
delar av ett problem; de förstår kopplingarna mellan data och de situationer som de 
representerar och kan utnyttja dessa kopplingar för att undersöka problemsituationer 
till fullo. De använder lämpliga beräkningstekniker för att undersöka data eller för 
att lösa sannolikhetsproblem och de kan producera och kommunicera slutsatser, 
resonemang och förklaringar.

5 På nivå 5 kan eleverna tolka och analysera en rad statistiska eller probabilistiska 
data, information och situationer för att lösa problem i komplexa sammanhang som 
kräver att olika delar av ett problem kopplas samman. De kan använda proportio-
nella resonemang effektivt för att länka samman provdata till befolkningen som de 
representerar, kan göra lämpliga tolkningar av dataserier över tid och använder och 
undersöker data systematiskt. Eleverna på denna nivå kan använda statistiska och 
probabilistiska begrepp och kunskaper för att reflektera, dra slutsatser samt produ-
cera och kommunicera resultat.

4 Elever på nivå 4 kan använda en rad datarepresentationer och statistiska eller 
probabilistiska processer för att tolka data, information och situationer för att lösa 
problem. De kan arbeta effektivt med begränsningar, så som statistiska villkor som 
kan gälla i ett stickprov, och de kan tolka och aktivt översätta mellan två relaterade 
representationer av data. Elever på denna nivå kan föra statistiska och probabilis-
tiska resonemang för att dra slutsatser av sammanhanget.

3 På nivå 3 kan eleverna tolka och arbeta med data och statistisk information från en 
enda representation som kan inkludera flera datakällor, som till exempel ett diagram 
som representerar flera variabler. De kan arbeta med och tolka beskrivande sta-
tistiska, probabilistiska begrepp och konventioner i sammanhang som till exempel 
singla slant eller lotterier och dra slutsatser från data. Elever på denna nivå kan föra 
grundläggande statistiska och probabilistiska resonemang i enkla sammanhang.

2 Elever på nivå 2 kan identifiera, ta fram och förstå statistiska data som presenteras 
på ett enkelt och bekant sätt som till exempel en enkel tabell, ett stapeldiagram eller 
ett cirkeldiagram. De kan identifiera, förstå och använda grundläggande beskrivande 
statistiska och probabilistiska begrepp i kända sammanhang, som till exempel singla 
slant eller kasta tärning. På denna nivå kan eleverna tolka data i enkla representatio-
ner och tillämpa lämpliga beräkningsmetoder som kopplar samman givna data med 
det problemsammanhang som representeras.

1 På nivå 1 kan eleverna identifiera och utläsa information som presenteras i en 
mindre tabell eller ett enkelt och tydligt diagram för att hitta och inhämta särskilda 
datavärden medan distraherande information bortses från, och känna igen samban-
det mellan dessa och sammanhanget. Elever på denna nivå kan känna igen och an-
vända grundläggande slumpmässighetsbegrepp för att identifiera missuppfattningar  
i kända experimentella sammanhang, som till exempel utfall av ett lotteri.
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Matematiken i PISA i relation  
till Sveriges kursplan och ämnesprov
Höstterminen 2011 kom en ny läroplan med nya kursplaner och kunskaps-
krav att gälla i Sverige. Eleverna som deltog i PISA 2012 genomförde dock sin 
utbildning enligt 1994 års läroplan och jämförelsen i detta avsnitt görs således 
mellan PISA 2012,  Lpo 94, Kursplan 2000 och ämnesprovet i årskurs 9 år 2012.

PISA:s ramverk och de nationella styrdokument (läroplaner och kursplaner) 
som styr den svenska skolan har olika syften, uppbyggnad och omfattning. Vad 
det gäller matematiken i läroplanen för grundskolan 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 (Utbildningsdepartemen-
tet, 2006). 

Skillnaderna mellan matematiken i PISA och matematiken i Sverige visar sig 
bland annat i det konkreta uppgiftsmaterialet och i hur utvärderingen genom-
förs samt i hur elevlösningar bedöms. Nedan har därför provmaterialet i PISA 
kommenterats i relation framförallt till det nationella ämnesprovet i årskurs 9. 
Bland annat har uppgifterna i PISA 2012 analyserats i relation till den svenska 
kursplanen i matematik från 2000 med tillhörande betygskriterier, och de bedöm-
ningsmetoder som används i ämnesprovet i matematik för årskurs 9. Uppgifterna 
i ämnesprovet 2012 har i sin tur analyserats utifrån PISA:s ramverk.

Undersökningarna har olika provformat. Svenska elever är ovana med formatet 
som PISA-undersökningen har. Eleverna är dels inte vana vid att under så lång 
tid som i PISA, 120 minuter, vara koncentrerade på att lösa uppgifter. Uppgif-
terna i de olika provhäftena i PISA är inte ordnade i svårighetsgrad och det finns 
inte det ”mjukstartstänkande” som finns vid konstruktionen av de nationella 
proven. Eleverna är inte heller vana vid den typ av provhäften som PISA använt 
sig av, där uppgifter från olika ämnen såsom matematik, läsning och naturve-
tenskap kan förekomma i samma häfte.

Spridningen av uppgifternas innehåll och svårighet är ganska lika. En jämförelse 
av uppgifterna i ämnesprovet med uppgifterna i PISA vad gäller innehållskate-
gorier och processkategorier visar att fördelningen av uppgifter mellan process-
kategorier är relativt lika i ämnesprovet och PISA och samma sak gäller för alla 
innehållskategorier utom för innehållet osäkerhet som har en högre representa-
tion i PISA. Svårighetsnivåmässigt finns det några uppgifter i PISA som skulle 
vara för lätta respektive för svåra för ämnesprovet. 

PISA har en högre andel flervalsuppgifter. De nuvarande ämnesproven i matema-
tik har i mycket liten utsträckning flervalsuppgifter, cirka 10 procent av upp- 
gifterna, vilka är betydligt mer frekventa i PISA, cirka 40 procent av uppgifterna.  
En del av PISA:s flervalsuppgifter är dessutom sammansatta flervalsuppgifter. 
Denna typ av uppgift finns inte i ämnesprovet för årskurs 9. Dessa PISA- 
uppgifter består av att en situation presenteras och eleven ska sedan avgöra för 
några olika påståenden om situationen är sann eller falsk. Samtliga svar måste 
vara korrekta för att ge poäng. Motsvarande typ av uppgift skulle kunna använ-
das även på nationella ämnesprov för årskurs 9 men skulle då troligen generera 
delpoäng för olika antal korrekt besvarade påståenden. 
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Ämnesprovet innehåller en större variation av bedömningsformer och uppgiftsfor-
mat. I den svenska kursplanen är både muntlig och skriftlig kommunikation 
tydligt framskriven. Därför innehåller ämnesprovet för årskurs 9 också ett 
muntligt delprov. PISA innehåller däremot bara skriftliga provdelar. Ämnespro-
vet har även en större variation vad gäller uppgiftstyper, hjälpmedel och bedöm-
ningsmetoder än matematikuppgifterna i PISA. Svenska ämnesprov använder 
sig av uppgifter som är av mer undersökande karaktär än uppgifterna i PISA.  
I ämnesprovet finns till skillnad från PISA ett antal uppgifter som ska lösas utan 
miniräknare, det finns en muntlig uppgift och det finns en större, mer omfat-
tande, problemlösningsuppgift. 

Ämnesprovet har en annan bedömningsmodell. Det är skillnad på krav på redovis-
ning och olikheterna i uppgiftstyperna slår igenom i bedömningarna. På ämnes-
provet finns det krav på redovisning i cirka 50 procent av uppgifterna, medan 
det för uppgifterna i PISA endast finns krav på redovisning i cirka 30 procent  
av uppgifterna. Det finns även en skillnad i hur uppgifterna bedöms. På ämnes-
provet tillämpas positiv bedömning och eleven kan erhålla 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. 
I PISA fokuseras det på rätt svar i mycket större utsträckning.

PISA har betydligt mer text. PISA använder mer ord i varje uppgift. Om man 
jämför antalet ord per uppgift så har PISA cirka 75 ord per uppgift och ämnes-
proven har 28 ord per uppgift. Om man jämför antalet ord per minut eleven 
har tillgång till så har PISA cirka 29 ord per minut och ämnesproven har cirka 
5 ord per minut. Om man jämför antalet minuter en elev har till sitt förfogande 
så har eleven på PISA cirka 2,5 minuter per uppgift och på ämnesproven cirka  
5 minuter per uppgift. PISA-uppgifterna har således ett betydligt antal fler ord 
per uppgift och uppgifterna ska genomföras på en kortare tid.

Det finns således en ganska stor skillnad i bland annat provformat, uppgifts-
format, bedömningsmodeller och textomfång. En av anledningarna till skill-
naderna är att ämnesproven och PISA har olika syften. Ämnesprovens syfte är 
bland annat att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
och dessutom konkretisera den svenska läroplanens och kursplanens kunskaps-
syn respektive ämnessyn. PISA:s syfte är att undersöka i vilken utsträckning 
15-åringar är förberedda för vuxenlivet och rustade att möta framtidens behov, 
dvs. 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 (stickprov) av elever.

Ämnesprovets uppgiftstyper och provformat är ganska vanliga i den svenska 
skolan och PISA-undersökningen skiljer sig således från de prov och uppgifter 
som eleverna är vana vid. Även om cirka 80 procent av de enskilda uppgifterna  
i PISA 2012 skulle vara relevanta för ett ämnesprov så skulle bland annat upp-
gifternas bedömning behöva förändras. Många av uppgifterna skulle bedömas 
med delpoäng, på en stor andel av uppgifterna skulle det krävas ytterligare redo-
visning och på många uppgifter skulle antalet ord per uppgift behöva reduceras. 
Skillnader i PISA-undersökningen och de provformer eleverna är vana vid kan 
påverka resultatet i PISA-undersökningen på ett negativt sätt.
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Beskrivning av matematikuppgifterna
I PISA 2012 finns sammanlagt 46 matematikuppgifter med totalt 84 delupp-
gifter i det pappersbaserade provet och 15 uppgifter med totalt 41 deluppgifter 
i den digitala. Kategoriseringen av uppgifterna kan göras efter huvudsakligt 
innehåll, kontext, process och uppgiftstyp. I tabell 3.10 framgår matematik-
uppgifternas fördelning. 

Tabell 3.10 Uppgifterna i matematik fördelade på olika kategorier.

Pappersbaserat prov Digitalt prov

Antal uppgifter Antal uppgifter

Innehåll Förändring och samband 21 11

Rum och form 21 12

Kvantitet 21 9

Osäkerhet 21 9

Kontext Personlig 13 13

Samhällsliv 28 11

Yrkesliv 15 9

Vetenskaplig 28 8

Process Formulera 27 9

Tolka 21 10

Använda 36 22

Uppgiftstyp Flerval 33 15

Kortsvar, ingen redovisning 26 22

Krav på redovisning 25 4

För att kunna fastställa trender på ett säkert sätt inom PISA är det nödvändigt 
att ett tillräckligt antal uppgifter återkommer i undersökning efter under-
sökning. De uppgifter som inte ska användas i kommande undersökningar 
offentliggörs för att visa hur prestationsnivåerna mättes. Nedan följer ett urval 
av de släppta uppgifterna från år 2012 års undersökning för att åskådliggöra 
ramverket och de beskrivna nivåerna. Uppgiften Topplistor består av tre fler-
valsuppgifter, uppgiften Svängdörr innehåller en av undersökningens svåraste 
uppgifter, uppgiften Dropphastighet som svenska elever tenderar att hoppa över 
och uppgiften Seglande fartyg där pojkarna presterar bättre än flickorna.
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TOPPLISTOR
I januari släppte grupperna ABCD och Raka puckar nya CD-skivor.  
I februari kom det CD-skivor från Ingen gillar snö och Herr Arne. 

Diagrammet visar försäljningen av gruppernas CD-skivor från januari till juni.

Fråga 1
Hur många CD-skivor sålde Herr Arne i april?

A. 250
B. 500
C. 100
D. 1270

Fråga 2
Under vilken månad sålde gruppen Ingen gillar snö för 
första gången fler CD-skivor än gruppen Raka puckar?

A. Ingen månad
B. Mars
C. April
D. Maj

Fråga 3
Raka puckars manager är oroad, eftersom antalet sålda CD-skivor  
har minskat från februari till juni. Ungefär hur många skivor kommer  
man att sälja i juli om samma negativa trend fortsätter?

A. 70 CD-skivor
B. 370 CD-skivor
C. 670 CD-skivor
D. 1 340 CD-skivor
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Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Huvudsakligt  
innehåll:

Osäkerhet Osäkerhet Osäkerhet

Huvudsaklig process: Tolka Tolka Använda

Kontext: Samhällsliv Samhällsliv Samhällsliv

Uppgiftsstyp: Flerval Flerval Flerval

Svårighetsgrad: Under Nivå 1 (348) Nivå 1 (415) Nivå 1 (428)

Lösningsfrekvens 
i procent, Sverige 
(Alla/Flickor/Pojkar):

87/88/85 78/78/77 75/75/75

Lösningsfrekvens  
i procent, OECD  
(Alla/Flickor/Pojkar):

87/89/86 80/79/80 77/77/77

Bedömnings-
anvisning:

Full poäng: 
Alternativ B

Full poäng: 
Alternativ C

Full poäng: 
Alternativ B

Kommentar:

De tre deluppgifterna som utgör uppgiften Topplistor är alla under nivå 2 i 
svårighetsgrad i PISA-undersökningen. Alla tre uppgifterna är flervalsfrågor 
och har rättats automatiskt. Uppgiften innehåller ett stapeldiagram som visar 
försäljningen av musik under 6 månader. Svårigheten i uppgiften består i att 
stapeldiagrammet visar fyra separata dataserier (fyra olika musikband). Eleverna 
måste läsa värden från den grafiska representationen och dra slutsatser. Alla 
deluppgifter har kategoriserat som innehållskategorin Osäkerhet och kontexten 
har bedömts vara Samhällsliv.

Den första deluppgiften, med en svårighet på 348, är under nivå 1 på mate-
matikskalan och är därmed en av de enklaste uppgifter i PISA 2012. Den kräver 
att eleverna ska hitta staplarna för april, välja rätt stapel för Herr Arne, och 
läsa av höjden på stapeln för att på så sätt få fram det rätta svaret, alternativ B. 
Lösningsfrekvensen var lika hög i Sverige som i OECD, 87 procent. Vanligaste 
felsvaret var alternativ D, det vill säga det alternativ man väljer om man läser 
av stapeln för Raka puckar istället för Herr Arne. I Sverige hade 9 procent valt 
alternativ D.

Den andra deluppgiften är lite svårare och ligger på nivå 1. De två bandens 
staplar måste identifieras och deras höjder måste jämföras för samtliga månader. 
Det är endast nödvändigt att göra jämförelser av intilliggande staplar, inga avläs-
ningar behövs, och att identifiera rätt svarsalternativ, alternativ C.

I den tredje deluppgiften måste eleven identifiera staplarna för Raka puckar 
och extrapolera den negativa trenden. Eleven kan göra detta på flertalet olika 
sätt, till exempel genom att uppskatta en genomsnittlig förändring eller genom 
att använda en linjal som läggs överst på staplarna. Till skillnad från de andra 
deluppgifterna, som handlade om att tolka diagrammet, så har denna delupp-
gift tilldelats processen Använda eftersom man bedömt att de flesta elever löser 
uppgiften genom att använda beräkningar. I denna deluppgift fanns det ett 
felsvar som cirka två tredjedelar av de som svarat fel valde. Vanligaste felsvaret 
var alternativ C, det alternativet som motsvarar Raka puckars försäljning i juni. 
Denna deluppgift ligger på nivå 1.
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SVÄNGDÖRR
En svängdörr består av tre vingar som snurrar inuti ett cirkelformat utrymme.  
Innerdiametern på det här utrymmet är 2 meter (200 centimeter).  
De tre dörrvingarna delar upp utrymmet i tre lika stora sektorer. 

Nedanstående ritning visar dörrvingarna i tre olika positioner  
så som man ser dem ovanifrån.

Fråga 1
Hur stor är vinkeln i grader som bildas av två dörrvingar?
 
Vinkelns storlek: _________º

 
Fråga 2
De två dörröppningarna (de prickade bågarna i figuren) är lika stora.  
Om de här öppningarna är för breda kan dörrvingarna inte hålla  
utrymmet stängt och då kan luften flöda fritt mellan ingången och utgången, 
vilket ger en oönskad förlust eller tillskott av värme. Detta visas i figuren.

Möjligt luftflöde  
i det här läget.

 
Vilken är den maximala båglängd i centimeter (cm)  
som vardera dörröppningen kan ha, så att luften  
aldrig flödar fritt mellan ingången och utgången?

Maximal båglängd: __________ cm

Fråga 3
Dörren snurrar 4 hela varv i minuten. Det finns plats för maximalt  
två personer samtidigt i var och en av de tre dörrsektorerna.
Vilket är det största antal personer som kan komma in i  
byggnaden genom den här dörren under 30 minuter? 

A. 60
B. 180
C. 240
D. 720
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Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Huvudsakligt innehåll: Rum och form Rum och form Kvantitet

Huvudsaklig process: Använda Formulera Formulera

Kontext: Vetenskaplig Vetenskaplig Vetenskaplig

Uppgiftsstyp: Kortsvar Kortsvar Flerval

Svårighetsgrad: Nivå 3 (512) Nivå 6 (840) Nivå 4 (561)

Lösningsfrekvens  
i procent, Sverige 
(Alla/Flickor/Pojkar):

44/43/45 3/3/3 47/47/46

Lösningsfrekvens  
i procent, OECD  
(Alla/Flickor/Pojkar):

58/55/61 3/3/4 46/45/47

Bedömnings-
anvisning:

Full poäng: 
1201

Full poäng: 
Svar i intervallet från 
103 till 1052

Full poäng: 
Alternativ D

1 Svaret 240 accepteras också, då detta är det andra alternativet till vinkeln.
2 Svar som accepteras är de som är beräknade som 1/6 av omkretsen (200π/6). Accepteras  
gör även svaret 100 om det är uppenbart att detta svar berodde på att eleven använt π = 3.  
Om eleven endast har svarat 100, utan att det går att se hur eleven tänkt, bedöms detta med 
noll poäng då detta svar kan erhållas genom att gissa att båglängden är densamma som radien 
(det vill säga längden av en dörrvinge).

Kommentar:

Uppgiften handlar om en roterande dörr och består av tre deluppgifter, två 
kortsvar och en flervalsuppgift. Uppgifterna handlar om hur saker fungerar i 
verkligheten och kategoriseras därför som kontexten Vetenskaplig, även om de 
inte direkt innehåller vetenskapliga eller tekniska koncept. Frågorna kräver att 
en verklighetsbaserad situation ska tolkas genom skriftliga beskrivningar och 
bilder. Ett antal geometriska resonemang krävs i uppgiften och en förmåga 
som tydligt behövs i uppgiften är Matematisering. Det två första deluppgifterna 
kategoriseras med innehållet Rum och form på grund av sitt tydliga geometriska 
innehåll och kravet på att kunna avkoda visuell information och arbeta med 
representationer av objekt. Den tredje uppgiften kategoriseras med Kvantitet på 
grund av att man måste kombinera flera olika mått och värden.

Den första uppgiften kan verka enkel, att hitta vinkeln mellan två dörrvingar, 
men elevernas svar placerade den på nivå 3. Uppgiften innehåller flera svårig-
heter till exempel kravet på att matematisera ett verklighetsbaserat problem, att 
tolka en tredimensionell verklighet ur en skriftlig beskrivning och en bild och 
geometrikunskaper. Förmågorna kommunikation, matematisering och representa-
tion är troligtvis nödvändiga i lösandet av uppgiften.

Den andra deluppgiften var en av de svåraste uppgifterna i hela PISA-under-
sökningen och låg på nivå 6. Cirka 35 procent av de svenska eleverna lämnade 
uppgiften obesvarad och lösningsfrekvensen var så låg som tre procent. Den 
tredje uppgiften var inte lika svår och det var en större andel elever som svarade 
på uppgiften. I tabell 3.11 redovisas svarsfördelningen på deluppgift 3. 

Tabell 3.11 Svarsfördelningen i procent på flervalsuppgiften (fråga 3) Svängdörrar.

Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Överhopp

Sverige 7 18 22 47 6

OECD 10 16 25 46 3
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DROPPHASTIGHET
Infusioner (eller dropp) används för att ge vätska och medicin till patienter. 

Sjuksköterskorna måste kunna beräkna dropphastigheten, D, i droppar per minut.

De använder formeln D = 
dv

60n
  där

d är droppfaktorn mätt i droppar per milliliter (ml) 
v är infusionens volym i ml 
n är antalet timmar som droppet måste sitta i.

Fråga 1
En sjuksköterska vill fördubbla den tid droppet sitter i.  
Beskriv exakt hur D förändras om n fördubblas  
samtidigt som d och v inte förändras.

Fråga 2
Sjuksköterskor måste också beräkna infusionens volym, v, från dropphastigheten, D. 

En infusion med en dropphastighet på 50 droppar  
per minut måste ges till en patient under 3 timmar.  
För den här infusionen är droppfaktorn 25 droppar per milliliter. 

Vad har infusionen för volym i ml?

Infusionens volym: _____________ ml

Fråga 1 Fråga 2

Huvudsakligt innehåll: Förändring och samband Förändring och samband

Huvudsaklig process: Använda Använda

Kontext: Yrkesliv Yrkesliv

Uppgiftsstyp: Svar med krav på redovisning Kortsvar

Svårighetsgrad: Nivå 5 (611 och 658) Nivå 5 (632)

Lösningsfrekvens i 
procent, Sverige (Alla/
Flickor/Pojkar):

16/16/16 14/13/15

Lösningsfrekvens  
i procent, OECD  
(Alla/Flickor/Pojkar):

22/20/24 26/25/27

Bedömnings-
anvisning:

Full poäng: 
Förklaring som beskriver både 
riktningen och storleken på föränd-
ringen. Exempel på elevsvar “Den 
halveras”, “Den är hälften”, “D 
kommer bli 50 % mindre” och “D 
kommer att vara hälften så stor”

Full poäng: 
360 eller en korrekt omflyttat 
 uttryck med insatta värden.  
Exempel på elevsvar ”360” och 
”(60 × 3 × 50) ÷ 25”.

Delpoäng:  
Ett svar som beskriver antingen 
riktningen eller storleken på 
förändringen, men inte båda. 
Exempel på elevsvar ”D blir min-
dre”, ”Det är en 50 % förändring” 
och ”D blir 50 % större”
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Kommentar:

I uppgiften ges en formel för att beräkna dropphastigheten utifrån ett antal 
olika variabler. Både kontexten och innehållet är relativt lättkategoriserat, det 
handlar om Yrkesliv med innehållet Förändring och samband. Det är många av 
de svenska 15-åringarna som hoppar över uppgiften, 43 procent på fråga 1 och 
45 procent på fråga 2, vilket kan jämföras med Finland där 23 procent hoppat 
över fråga 1 och 24 procent hoppat över fråga 2.

I den första deluppgiften ska eleverna beskriva hur en variabel förändras när 
en av de andra variablerna fördubblas. I den andra deluppgiften ombeds elev-
erna att beräkna värdet för en av variablerna i formeln, givet värdena på dropp-
hastigheten och de andra variablerna. Eleverna är därmed tvungna att med alge-
braiska metoder ”lösa ut” den efterfrågade variabeln ur formeln för att kunna 
beräkna svaret. Uppgiften får anses som relativt svår och hade en svårighetsgrad 
på nivå 5. Den andra deluppgiften hade även den svårighetsnivån 5 och är en 
av de uppgifter där svenska resultat skiljer sig mest från OECD-medel. I Sverige 
löstes uppgiften korrekt av 14 procent av eleverna, vilket var sämre än OECD-
genomsnittet som var 26 procent.

Tabell 3.12 Uppgiften Dropphastighet. Andelen elever i de nordiska länderna, i procent, som 
fått full poäng, delpoäng, ingen poäng trots försök eller har hoppat över frågan. Även lösnings-
frekvenser i procent anges.

Fråga 1 Fråga 2

Full 
poäng

Del-
poäng

Ingen 
poäng

Över-
hopp

Lös-
nings- 
frek-
vens

Full 
poäng

Ingen 
poäng

Över-
hopp

Lös-
nings- 
frek-
vens

Sverige 11 9 37 43 16 14 41 45 14

Danmark 15 10 42 33 20 13 52 36 13

Finland 15 18 45 23 24 23 52 24 23

Island 11 8 52 29 15 16 57 28 16

Norge 11 7 35 47 15 14 39 47 14

OECD 16 12 45 27 22 26 48 26 26
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SEGLANDE FARTYG
Nittiofem procent av världshandeln fraktas på haven av grovt  
räknat 50 000 tankfartyg, lastfartyg och containerfartyg.  
De flesta av de här fartygen drivs av dieselolja.

Ingenjörer planerar att utveckla vindkraft för att hjälpa fartygen.  
De tänker sätta fast draksegel på fartygen och använda vindkraften  
för att minska dieselförbrukningen och därmed effekten på miljön.

Fråga 1
En fördel med att använda drakseglet är att det flyger på en höjd av 150 m.  
Där är vindhastigheten ungefär 25 % högre än nere vid fartygets däck.

Vilken är den ungefärliga vindhastigheten i drakseglet  
när vindhastigheten har uppmätts till 24 km/h vid  
fartygets däck?

A. 6 km/h  
B. 18 km/h 
C. 25 km/h 
D. 30 km/h 
E. 49 km/h 

Fråga 2
Ungefär hur lång måste linan till drakseglet vara för 
att seglet ska kunna dra fartyget i en vinkel på 45°  
och befinna sig på den vertikala höjden 150 m som  
bilden bredvid visar?

A. 173 m  
B. 212 m  
C. 285 m  
D. 300 m

Fråga 3
På grund av den höga kostnaden på 0,42 zed per liter dieselolja har ägarna  
till fartyget Våge Viking börjat fundera på att utrusta fartyget med ett draksegel.

Man uppskattar att ett draksegel av det här slaget ska kunna minska  
dieselförbrukningen med totalt omkring 20 %.

Namn: Våge Viking

Typ: fraktfartyg 

Längd: 117 meter 

Bredd: 18 meter 

Lastkapacitet: 12 000 ton

Maxfart: 19 knop 

Dieselförbrukning per år utan draksegel: cirka 3 500 000 liter

Kostnaden för att utrusta Våge Viking med ett draksegel är 2 500 000 zed. 

Efter hur många år har besparingen i dieselolja betalat kostnaden för drakseglet?
Visa hur du har räknat för att komma fram till svaret.
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Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Huvudsakligt innehåll: Kvantitet Rum och form Förändring och 
samband

Huvudsaklig process: Använd Använd Formulera

Kontext: Vetenskaplig Vetenskaplig Vetenskaplig

Uppgiftstyp: Flerval Flerval Svar med krav  
på redovisning

Svårighetsgrad: Nivå 4 (512) Nivå 4 (538) Nivå 6 (702)

Lösningsfrekvens i procent, 
Sverige (Alla/Flickor/Pojkar):

62/56/68 44/42/47 14/12/16 

Lösningsfrekvens i procent, 
OECD (Alla/Flickor/Pojkar):

59/53/66 50/47/53 15/11/19 

Bedömningsanvisning: Full poäng: 
Alternativ D

Full poäng: 
Alternativ B

Full poäng: 
Svar mellan  
8 och 9 år  
med redovisade 
beräkningar.1

 
1 Exempel på godtagbart svar ”Dieselförbrukning per år utan segel 3,5 miljoner liter, pris 0,42 
zed/liter, kostnad för diesel utan segel 1 470 000 zed. Om 20 % sparas med hjälp av segel så 
sparar man 1 470 000 x 0,2 = 294 000 zed per år. Detta ger 2 500 000 / 294 000 ≈ 8,5 dvs 
efter cirka 8 till 9 år blir seglet ekonomiskt lönsamt.”

Kommentar:

I uppgiften ska eleven lösa ett verklighetsbaserat problem som innehåller kost-
nadsbesparingar och bränsleförbrukning. I första deluppgiften ska en ökning 
med 25 procent beräknas. På deluppgiften hade 62 procent av de svenska 
15-åringarna korrekt svar. Detta kan jämföras med en mycket liknande uppgift 
på det nationella provet i matematik för årskurs 9 år 2012. Den uppgiften hade 
lösningsfrekvensen 63 procent.

Uppgiftens tre deluppgifter varierar i innehåll. Den första deluppgiften inne-
håller en beräkning av en procentuell ökning och sorteras inom Kvantitet. Den 
andra deluppgiften innehåller geometriska objekt och sorteras inom Rum och 
form. Den tredje deluppgiften måste ett antal samband redas ut och den sorteras 
som Förändring och samband.

�
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Resultat på matematikuppgifterna
Resultaten för matematikuppgifterna i PISA 2012 kommer att presenteras på 
olika sätt i detta avsnitt. Redovisningen kommer att beskriva resultaten för 
matematiken i den pappersbaserade huvudstudien. Först redovisas resultat på 
den kombinerade skalan och sedan resultatet på de sju delskalorna. Efter att 
dessa resultat presenterats kommer resultaten att analyseras utifrån några olika 
utgångspunkter bland annat skillnad mellan länder och mellan flickor och 
pojkar. Sist i detta avsnitt presenteras trendresultat och jämförelser med tidigare 
PISA-undersökningar.

Resultat på matematikskalan
Det genomsnittliga resultatet i matematik för de svenska 15-åringarna i PISA 
2012 är 478 poäng vilket är signifikant lägre än OECD-genomsnittet som är 
494 poäng. Sverige har lika stor standardavvikelse som OECD-genomsnittet, 
92. Sydkorea, med 554 poäng, är det OECD-land som når det högsta medel-
värdet, följt av Japan och Schweiz med 536 respektive 531 poäng. Allra högst 
genomsnittliga resultat har däremot icke OECD-länderna/regionerna Shanghai-
Kina, 613 poäng, Singapore, 573 poäng och Hongkong-Kina, 561 poäng. 

I 25 av OECD:s 34 medlemsländer presterar eleverna signifikant högre 
resultat i matematik än elever i Sverige, däribland elever i samtliga nordiska 
länder. Dessutom har ytterligare sju icke OECD-länder/regioner resultat som är 
signifikant högre än Sveriges. Av OECD-länderna är det endast elever i Israel, 
Grekland, Turkiet, Chile och Mexiko som uppvisar signifikant lägre resultat i 
matematik jämfört med svenska elever.
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Tabell 3.13 Medelvärden för matematik i deltagande länder i jämförelse med det svenska 
resultatet.

Länder med signifikant 
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant 
 skillnad i resultat  
(Sverige 478 p)

Länder med signifikant sämre 
resultat än Sverige

OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng

Sydkorea 554 Slovakien 482 Israel 466

Japan 536 USA 481 Grekland 453

Schweiz 531 Sverige 478 Turkiet 448

Nederländerna 523 Ungern 477 Chile 423

Estland 521 Övriga länder Mexiko 413

Finland 519 Ryssland 482 Övriga länder

Kanada 518 Litauen 479 Serbien 449

Polen 518 Kroatien 478 Rumänien 445

Belgien 514 Cypern 440

Tyskland 521 Bulgarien 439

Österrike 506 Förenade  
Arabemiraten

434

Australien 504 Kazakstan 432

Irland 501 Thailand 427

Slovenien 501 Malaysia 421

Danmark 500 Montenegro 410

Nya Zeeland 500 Uruguay 409

Tjeckien 499 Costa Rica 407

Frankrike 495 Albanien 394

Storbritannien 494 Brasilien 391

Island 493 Argentina 388

Luxemburg 490 Tunisien 388

Norge 489 Jordanien 386

Portugal 487 Colombia 376

Italien 485 Qatar 376

Spanien 484 Indonesien 375

Övriga länder Peru 368

Shanghai-Kina 613

Singapore 573

Hongkong -Kina 561

Taiwan 560

Macao-Kina 538

Liechtenstein 535

Vietnam 511

Lettland 491
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I tabell 3.14 visas andelen elever i Sverige och i OECD som presterar på de sex 
olika prestationsnivåerna. Enligt PISA tolkas nivå 2 som en basnivå för mate-
matisk kompetens. I ett genomsnittligt OECD-land når 77 procent av eleverna 
upp till minst nivå 2. I Sverige är motsvarande andel 73 procent. I länder som 
Sydkorea, samt icke OECD-länderna/regionerna Shanghai-Kina, Singapore och 
Hongkong-Kina, är andelen mer än 90 procent. I Mexiko når däremot mer än 
hälften av eleverna inte upp till nivå 2.

Tabell 3.14 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 10 18 25 24 16 6 2

OECD 8 15 22 24 18 9 3

I Sverige är andelen elever som har ett mer avancerat matematiskt kunnande, 
här definierat som nivå 5 och högre, åtta procent medan mer än en tredjedel 
av 15-åringarna i Sydkorea, Shanghai-Kina, Singapore, Hongkong-Kina och 
Taiwan, presterar på nivå 5 eller högre. I Shanghai-Kina är andelen 55 procent. 
Bland de nordiska länderna har Sverige lägst andel, 8 procent, och Finland 
högst andel med 15 procent. I Mexiko däremot når endast cirka en halv procent 
upp till dessa prestationsnivåer. I figur 3.1 och figur 3.2 framgår den procen-
tuella andelen elever som når minst nivå 5 respektive den procentuella andelen 
elever som inte når nivå 2 för samtliga OECD-länder och ett urval av andra 
länder/regioner (Hongkong-Kina, Lettland, Litauen, Macao-Kina, Ryssland, 
Shanghai-Kina, Singapore, Taiwan och Vietnam).
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Figur 3.1 Procentuell andel elever på nivå 5 och över i matematik. 
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Figur 3.2 Procentuell andel elever under nivå 2 i matematik. 
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Resultat på delskalor
Förutom resultat på den kombinerade matematikskalan kan resultat rapporteras 
på sju delskalor. Fyra delskalor baserade på olika matematiskt innehåll (Föränd-
ring och samband, Rum och form, Kvantitet och Osäkerhet) och tre delskalor base-
rade på olika processer (Formulera, Använda och Tolka). På samtliga delskalor 
har Sverige resultat som är signifikant lägre än OECD-genomsnittet.

Tabell 3.15 Medelvärde för matematikresultat på de olika delskalorna Förändring och sam-
band, Rum och form, Kvantitet och Osäkerhet samt Formulera, Använda och Tolka för Sverige 
och OECD-medel.

Delskalor för innehållskategorier Delskalor för processkategorier

Föränd-
ring och 
samband

Rum och 
form

Kvantitet Osäkerhet Formulera Använda Tolka

Sverige 469 469 482 483 479 474 485

OECD-
medel

493 490 495 493 492 493 497

Samtliga nordiska länder har signifikant bättre resultat än Sverige på samtliga 
delskalor. Precis som på den sammanvägda skalan har Sydkorea bäst resultat och 
Mexiko sämst resultat av samtliga OECD-länder på samtliga delskalor. I tabell 
3.16 jämförs OECD-länderna med Sverige med avseende på elevernas presta-
tioner på delskalorna. 
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Tabell 3.16 OECD-länder vars resultat på delskalorna Förändring och samband, Rum och form, Kvantitet och Osäkerhet samt Formulera, 
Använda och Tolka är bättre, inte signifikant skilt från eller sämre än Sveriges.

Delskalor för innehållskategorier Delskalor för processkategorier

Förändring och 
samband

Rum och form Kvantitet Osäkerhet Formulera Använda Tolka

Signifikant bättre än Sverige

Sydkorea Sydkorea Sydkorea Sydkorea Sydkorea Sydkorea Sydkorea

Japan Japan Nederländerna Nederländerna Japan Japan Japan

Estland Schweiz Schweiz Japan Schweiz Schweiz Schweiz

Schweiz Polen Finland Schweiz Nederländerna Estland Finland

Kanada Estland Estland Finland Finland Polen Nederländerna

Finland Kanada Belgien Polen Estland Nederländerna Kanada

Nederländerna Belgien Polen Kanada Kanada Kanada Tyskland

Tyskland Nederländerna Japan Estland Polen Tyskland Polen

Belgien Tyskland Tyskland Tyskland Belgien Belgien Australien

Polen Finland Kanada Irland Tyskland Finland Belgien

Australien Slovenien Österrike Belgien Danmark Österrike Estland

Österrike Österrike Irland Australien Island Slovenien Nya Zeeland

Irland Tjeckien Tjeckien Nya Zeeland Österrike Tjeckien Frankrike

Nya Zeeland Danmark Slovenien Danmark Australien Irland Österrike

Tjeckien Australien Danmark Storbritannien Nya Zeeland Australien Danmark

Slovenien Portugal Australien Österrike Tjeckien Frankrike Irland

Frankrike Nya Zeeland Nya Zeeland Norge Irland Nya Zeeland Storbritannien

Storbritannien Slovakien Island Slovenien Slovenien Danmark Norge

Danmark Frankrike Frankrike Island Norge Luxemburg Italien

USA Island Luxemburg Frankrike Storbritannien Storbritannien Slovenien

Luxemburg Italien Storbritannien Island Spanien

Island Luxemburg Norge Portugal Luxemburg

Portugal Norge Spanien Norge Tjeckien

Spanien Irland Italien Italien Island

Ungern Spanien Slovakien

Norge Spanien

Italien

Ej signifikant skilda från Sverige

Slovakien Storbritannien Slovakien Tjeckien Frankrike Ungern Portugal

Israel Ungern Portugal USA Luxemburg USA USA

USA Israel Spanien Slovakien Israel

USA Portugal Portugal

Ungern Luxemburg Spanien

Italien USA

Ungern Italien
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För delskalorna för innehåll är profilen för elever i Danmark, Island och Norge 
lik den för svenska elever, det vill säga även i dessa länder är eleverna relativt 
sämre inom delområdena Förändring och samband och Rum och form men  
relativt bättre inom delområdena Kvantitet och Osäkerhet. I Finland däremot  
ser profilen annorlunda ut på så sätt att finska elever, som presterar över  
OECD-genomsnittet inom alla delområden, är relativt sämre endast inom del-
området Rum och form samt relativt bättre endast inom delområdet Kvantitet.

Figur 3.3 Relativa resultat i matematik efter innehållsdelområdena. Landets resultat är uttryckt 
som differensen mellan landets medelvärde på respektive delområdesskala och landets sam-
manlagda skala. 
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För delskalorna för processer är profilen för elever i Danmark, Finland och 
Norge lik den för svenska elever, det vill säga även i dessa länder är eleverna 
relativt sämre på processen Använda men relativt bättre på processen Tolka.  
I Island däremot ser profilen annorlunda ut på så sätt att isländska elever är även 
de relativt sämre på processen Använda men de är relativt bättre på processen 
Formulera.

Delskalor för innehållskategorier Delskalor för processkategorier

Förändring och 
samband

Rum och form Kvantitet Osäkerhet Formulera Använda Tolka

Signifikant sämre än Sverige

Turkiet Israel Grekland Slovakien Ungern Grekland Ungern

Grekland Turkiet Turkiet Israel Israel Turkiet Slovakien

Chile Grekland Chile Grekland Turkiet Chile Grekland

Mexiko Chile Mexiko Turkiet Grekland Mexiko Israel

Mexiko Chile Chile Turkiet

Mexiko Mexiko Chile

Mexiko

3.16 Forts. 
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Figur 3.4 Relativa resultat i matematik efter processdelområdena. Landets resultat är uttryckt 
som differensen mellan landets medelvärde på respektive delområdesskala och landets 
 sammanlagda skala.  
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Om man undersöker innehålls- och processdelskalorna för våra svenska elever 
och delar upp resultaten i olika percentiler kan resultatet för olika undergrup-
pen undersökas. Till exempel är värdet för den 95:e percentilen ett värde på den 
gräns som skiljer de 5 procent högst presterande från övriga 95 procent. I figur 
3.5 jämförs de svenska elevernas resultat för de olika percentilerna med OECD-
genomsnittet genom att differensen av resultaten beräknas.3 Resultaten i inne-
hållsdelskalorna Kvantitet och Osäkerhet ligger stabilt på cirka 10 till 15 poäng 
under OECD-medel för de olika percentilerna. Inom området Förändring och 
samband presterar de lägst presterande svenska eleverna cirka 34 poäng sämre 
än OECD-medel medan den högst presterande percentilen endast presterar 
cirka 16 poäng under OECD-medel. Inom området Rum och form är mönstret 
det omvända det vill säga de lägst presterande svenska eleverna presterar relativt 
bättre än de högst presterande eleverna. För processdelskalorna är motsvarande 
resultat mer stabila över percentilerna. I figur 3.6 jämförs de svenska eleverna 
resultat för de olika percentilerna med OECD-genomsnittet för de olika proces-
serna. Svenska elevers resultat på processen Använda ligger förhållandevis lägre 
än för de andra processerna för samtliga percentiler.

De mest högpresterande eleverna presterade förhållandevis högre resultat på 
Förändring och samband och de lågpresterande presterade förhållandevis högre 
resultat på Rum och form. Samtliga elevgrupper (percentiler) presterade för-
hållandevis bättre på processerna Formulera och Tolka än på processen Använda. 
Processen Använda handlar om att använda matematiska begrepp, fakta, proce-
durer och resonemang i problemlösningen.

3 Att värdet för den 5 percentilen i innehållet Osäkerhet är -11 innebär att de 5 procent lägst 
presterande i Sverige presterade i genomsnitt 11 poäng lägre än de 5 procent lägst presterande 
i ett OECD-genomsnitt. 
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Figur 3.5 Relativa resultat i matematik för olika innehåll i matematik för Sverige jämfört med 
OECD-medel för olika percentiler.
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Figur 3.6 Relativa resultat i matematik för olika processer i matematik för Sverige jämfört med 
OECD-medel för olika percentiler.

Formulera Använda Tolka

Skillnad i poäng mot OECD-medel

Percentiler

–25

–20

–15

–10

-5

0

95:e90:e75:e25:e10:e5:e



60  PISA 2012

Obesvarade uppgifter
Svenska elever lämnar uppgifter obesvarade i större utsträckning än genom- 
snittet för OECD. På det pappersbaserade provet lämnade i genomsnitt 14 pro-
cent av de svenska 15-åringarna en uppgift obesvarad, vilket kan jämföras med  
11 procent av OECD-genomsnittet. Norge ligger på Sveriges nivå medan i  
Finland, till exempel, lämnar en mindre del, 9 procent, av 15-åringarna en 
uppgift obesvarad. 

Av de 10 uppgifter som minst andel elever lämnade obesvarade var nio 
flervalsuppgifter och av de 10 uppgifter som störst andel svenska elever lämnat 
obesvarade var nio uppgifter med krav på redovisning.

Störst andel obesvarade uppgifter lämnade eleverna i Albanien, i genomsnitt 
28 procent, det OECD-land med störst andel obesvarade uppgifter är Chile, 
i genomsnitt 19 procent. Minst andel obesvarade uppgifter lämnade elever i 
Rumänien, i genomsnitt 3 procent, det OECD-land med minst andel obesva-
rade uppgifter är USA, i genomsnitt 5 procent.

Tabell 3.17 Procentuell andel obesvarade uppgifter i de nordiska länderna samt för OECD-
genomsnittet.

Sverige Danmark Finland Island Norge OECD

14 10 9 11 14 11

Resultatskillnader inom länder
Bakom ländernas medelvärden kan många olika fördelningar inom länderna 
dölja sig. Dessa fördelningar har delvis belysts genom redovisningen av andel 
elever på olika prestationsnivåer (se figur 3.1 och figur 3.2). Ett annat och mer 
sammanfattande mått på fördelningen inom länderna är att studera standard-
avvikelserna för eleverna inom länderna.

Sverige har lika stor standardavvikelse som OECD-genomsnittet, 92. 
Standardavvikelsen varierar mellan 68 (Costa Rica) och 116 (Taiwan). Bland 
OECD-länder med låga standardavvikelser kan Mexiko (74), Estland (81) och 
Chile (81) nämnas. Bland OECD-länder med höga standardavvikelser återfinns 
Israel (105) och Belgien (102). För de nordiska länderna är standardavvikelsen 
82 för Danmark, 85 för Finland, 90 för Norge och 92 för Island. Sverige har, 
vid studie av standardavvikelsen, en spridning av elevprestationer som är jäm-
förbar med Norges och Islands samt med OECD-genomsnittet.
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Figur 3.7  Standardavvikelse för matematikresultaten.
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Flickors och pojkars resultat
I matematik presterar svenska pojkar och flickor samma genomsnittliga resultat. 
Island är det enda land av OECD-länderna i PISA 2012 där flickor i genom-
snitt presterar signifikant bättre i matematik än pojkar. Samtidigt är Danmark 
det enda nordiska land där pojkar presterar signifikant bättre än flickor. Sett till 
OECD som helhet presterar pojkar 11 poäng bättre än flickor.

Tabell 3.18 Pojkars och flickors genomsnittliga resultat i poäng i Norden och OECD.

Länder Pojkar Flickor Differens (P–F)

Sverige 477 480 –3

Danmark 507 493 14

Finland 517 520 –3

Island 490 496 –6

Norge 490 488 2

OECD-medel 499 489 11

Även om svenska pojkar och flickor i genomsnitt presterar på samma nivå ser 
fördelningen lite olika ut. Bland pojkarna är både andelen lågpresterande (under 
nivå 2) och andelen högpresterande (nivå 5 och över) högre. När det gäller 
flickors och pojkars kunskapsprofil i matematik finns inga avgörande skillnader 
förutom att flickor presterar signifikant bättre än pojkar inom delskalan  
Kvantitet, skillnaden uppgår till 7 poäng. Sverige är det enda OECD-land där 
flickor presterar bättre inom detta delområde. I genomsnitt i OECD presterar 
pojkar 11 poäng bättre än flickor på detta delområde. I OECD presterar poj-
karna signifikant bättre inom alla innehållskategorier och processkategorier.

Tabell 3.19 Procentuell andel elever på respektive nivå i matematik för flickor respektive pojkar 
i Sverige samt för OECD-genomsnittet.

Under 
nivå 1

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6

Sverige, flickor 8 18 25 25 16 6 1

Sverige, pojkar 11 17 24 23 16 7 2

OECD, flickor 8 16 24 24 18 8 2

OECD, pojkar 8 14 21 23 19 10 4
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Tabell 3.20 Medelpoäng för matematikprestationer på de olika delskalorna Förändring och 
samband, Rum och form, Kvantitet och Osäkerhet samt Formulera, Använda och Tolka för flickor 
och pojkar i Sverige och OECD-medel.

Delskalor för innehållskategorier Delskalor för processkategorier

Föränd-
ring och 
samband

Rum  
och form

Kvantitet Osäkerhet Formulera Använda Tolka

Sverige, 
flickor

472 467 485 483 478 476 486

Sverige, 
pojkar

466 470 478 482 480 471 484

OECD, 
flickor

487 482 490 489 484 489 492

OECD, 
pojkar

498 497 501 497 499 498 502

Jämförelser av resultat över tid
Svenska elevers genomsnittliga resultat i matematik har sjunkit med 16 poäng 
jämfört med 2009 och med 31 poäng jämfört med 2003. Båda förändringarna 
är statistiskt signifikanta. I PISA 2003 var Sveriges matematikresultat signifi-
kant högre än OECD-genomsnittet medan det nu är signifikant lägre. Sveriges 
resultatnedgång sedan 2003 är dessutom den största uppmätta nedgången av 
samtliga deltagande länder i PISA 2012.

Ytterligare 12 OECD-länder har försämrat sina resultat i matematik signifi-
kant jämfört med 2003, däribland Finland, Island och Danmark. Sju OECD-
länder har förbättrat sina resultat jämfört med 2003, däribland Mexiko, Polen 
och Turkiet. För OECD som helhet, utifrån en jämförelse av genomsnittet för 
de 29 OECD-länder för vilka det finns jämförbara resultat från både PISA 2003 
och PISA 2012, har genomsnittet sjunkit med tre poäng, vilket är en signifikant 
försämring.
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Figur 3.8 Genomsnittlig årlig förändring av medelvärdet i matematik.1
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Vid analys av Sveriges resultat och nedgång i matematik sedan år 2003 utifrån 
prestationsnivåer ses bland annat att andelen elever som inte når upp till nivå 2 
har ökat från 17 procent till 27 procent samtidigt som andelen elever som  
ligger på nivå 5 och över har halverats och minskat från 16 procent till 8 pro-
cent. Andelen lågpresterande elever har ökat, samtidigt som andelen högpreste-
rande elever har minskat.

Figur 3.9 Andel svenska elever i procent under nivå 2 samt prestationsnivå 5 och över i mate-
matik från 2003 till 2012.
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1   Staplar markerade med ljusblå färg avser icke signifikanta förändringar. 
Länder med * var inte med vid undersökningen 2003.
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Tabell 3.21 Procentuell andel elever på respektive nivå i matematik för svenska elever 2003 
och 2012.

Under 
nivå 1

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6

2003 6 12 22 25 20 12 4

2012 10 18 25 24 16 6 2

Analysen av förändringar i matematikkunskaper har gjorts utifrån prestations-
nivåer och då används absoluta kriterier, det vill säga man tar reda på hur stor 
andel elever som hamnar på de olika prestationsnivåer som motsvarar olika  
grader av matematisk kunskap. Ett annat sätt är att undersöka hur svenska 
elevers resultat har förändrats ur ett relativt perspektiv, det vill säga hur de  
högst presterande respektive de lägst presterande svenska eleverna har presterat  
i PISA 2012 jämfört med PISA 2003. 

Värdet för den 95:e percentilen, som för år 2003 var 662 poäng, kan ses som 
ett mått på hur de allra bäst presterande eleverna har presterat, det är ett värde 
på den gräns som skiljer de 5 procent högst presterande eleverna i Sverige från 
de övriga 95 procenten. På samma sätt kan värdet för den 5:e percentilen, som 
var 353 poäng år 2003, sägas vara ett mått på resultatet för de lägst presterande 
eleverna. I PISA 2012 var värdet på den 95:e percentilen 627 poäng och på den 
5 percentilen 329 poäng. Det betyder att resultatet för de högst presterande 
eleverna minskat med 35 poäng mellan 2003 och 2012. Samtidigt som resul-
tatet för de sämst presterande eleverna minskat med 24 poäng under samma 
tidsperiod. Skillnaden i nedgång mellan de bäst respektive sämst presterande 
eleverna är dock inte statistiskt signifikant.

Matematik i digitalt prov
Matematiken i PISA handlar om situationer som eleverna kan tänkas möta 
under livet, det kan vara arbetsliv, privatliv, utbildning med mera. Strävan är 
därför att uppgifterna bland annat ska handla om sannolika och realistiska 
situationer. Användningen av digitala verktyg blir allt vanligare, och som en del 
i PISA 2012 ingick en tilläggsundersökning med bedömning av matematikkun-
skaper i digitalt prov där eleverna genomförde datorbaserade matematikupp-
gifter. Sverige valde att delta i undersökningen.

Det finns två huvudanledningar till att det genomfördes en tilläggsundersök-
ning med matematikuppgifter i digitalt prov. Den ena anledningen är att digi-
tala verktyg är vanligt förekommande på arbetsplatser och i vardagslivet och att 
den matematiska kompetensen omfattar användandet av dessa verktyg, exem-
pelvis datorer. Den andra anledningen är att det digitala mediet ger möjligheten 
att utforma mer interaktiva, autentiska och engagerande uppgifter. Bland annat 
innehöll denna undersökning uppgifter med interaktiva inslag som till exem-
pel drag-och-släpp-funktioner, roterbara representationer av tredimensionella 
objekt, sorteringsfunktioner för tabeller med information. 

Det digitala provet genomfördes efter det pappersbaserade provet. Under-
sökningen genomfördes på datorer där en applikation med uppgifterna, en 
miniräknare och ett formelblad fanns tillgängligt. Eleverna kom inte åt något 
annat på datorn än det avsedda provmaterialet. Uppgifterna kom inte i svårig-
hetsordning och det fanns ingen möjlighet att gå fram och tillbaka bland upp-
gifterna utan när eleven lämnat en uppgift kunde eleven inte senare gå tillbaka 



66  PISA 2012

till den. Den största delen av den digitala undersökningen automaträttades, 
medan svar där redovisade svar krävdes rättades av nationella bedömare.

I det digitala provet är fler uppgiftstyper och fler svarsformer möjliga. Upp-
gifterna kan innehålla format som är svårare att framställa på pappersbaserade 
prov, som till exempel tredimensionella objekt som kan roteras, och de kan 
använda svarsformat som kräver digitala verktyg, som till exempel svar genom 
drag-och-släpp-funktioner eller automatiskt sorterbara listor, vilket gör att  
eleverna kan få möjlighet att svara på fler uppgifter utan att behöva använda  
ett matematiskt språk.

Exempel på uppgifter i digitalt prov
För att kunna fastställa trender på ett säkert sätt inom PISA är det nödvändigt 
att ett tillräckligt antal uppgifter återkommer i undersökning efter undersök-
ning. Efter PISA 2012 släpptes inga digitala uppgifter men nedan beskrivs 
två exempel, i en engelsk version, på uppgifter som liknar den typ av digitala 
uppgifter som finns i PISA 2012. Uppgifterna kommer från en utprövning av 
digitala uppgifter inom PISA.

Exempel 1 handlar om Linda som vill inhägna ett trädgårdsland med ett  
100 enheter långt staket (se figur 3.10). Eleven har möjlighet att interagera 
genom att dra i trädgårdslandets hörn eller kanter så att arean förändras. Vär-
dena i tabellen ändras automatiskt när man drar i området. Eleven svarar genom 
att ta ställning till om olika påståenden är sanna eller falska. Ett påstående kan 
vara ”Om Linda vet vilken area hon vill att trädgårdslandet ska ha, då kommer 
man alltid att behöva en viss längd på staketet.” och ett annat kan vara ”Om 
Linda har en bestämd längd på staketet, så får hon maximal area om hon formar 
trädgårdslandet som en kvadrat”.

Figur 3.10 Delar av en digital matematikuppgift. 
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Exempel 2 handlar om att jämföra två linjära kostnadsmodeller. Som kontext 
används två olika metoder att kopiera CD-skivor. Eleven har möjlighet att inter-
agera genom att ange olika värden på antalet CD-skivor. Värdena i tabellen samt 
punkterna på graferna ändras automatiskt. Eleven ska svara på tre olika frågor. 
Den första frågan är en flervalsfråga och handlar om prisskillnaden för 500 
CD-skivor. Den andra frågan handlar om att bestämma och ange det linjära 
sambandet för den ena kostnadsmodellen. I den tredje frågan ska eleven förklara 
varför ett visst påstående om kostnadsmodellerna är felaktigt. 

Figur 3.11 Delar av en uppgift i en digital del i PISA-projektet.
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Resultat på matematikuppgifter i digitalt prov
32 länder (21 OECD-länder) var med i undersökningen om matematiken i 
digitala prov. Sverige presterar ett medelvärde på 490 poäng med en standard-
avvikelse på 86 poäng. Sveriges resultat var signifikant sämre än OECD-med-
elvärdet för de länder som deltog. OECD-medelvärdet var 497 poäng med en 
standardavvikelse på 89 poäng. Medelvärdet för undersökningen varierar bland 
deltagande OECD-länderna från 432 (Chile) till 553 (Sydkorea).

I undersökningen hade 9 OECD-länder ett signifikant bättre medelvärde  
än Sverige, 4 OECD-länder hade ett signifikant sämre medelvärde än Sverige. 
8 OECD-länder har ett medelvärde som inte signifikant skiljer sig från Sveriges 
medelvärde.

Tabell 3.22 Medelvärden för matematik i det digitala provet i deltagande länder i jämförelse 
med det svenska resultatet.

Länder med signifikant  
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant 
 skillnad i resultat  
(Sverige 490 p)

Länder med signifikant sämre 
resultat än Sverige

OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng

Sydkorea 553 Italien 499 Spanien 475

Japan 539 USA 498 Ungern 470

Kanada 523 Norge 498 Israel 447

Estland 516 Slovakien 497 Chile 432

Belgien 511 Danmark 496 Övriga länder

Tyskland 509 Irland 493 Förenade 
 Arabemiraten

434

Frankrike 508 Sverige 490 Brasilien 421

Australien 508 Polen 489 Colombia 397

Österrike 507 Slovenien 487

Övriga länder Övriga länder

Singapore 566 Ryssland 490

Shanghai-Kina 562

Hongkong-Kina 550

Macao-Kina 543

Taiwan 537

Sverige var ett av de länder som presterade ett bättre resultat i matematik på 
det digitala provet än på det pappersbaserade provet jämfört med respektive 
OECD-genomsnitt. På det digitala provet hade Sverige ett medelvärde på  
490 poäng och på det pappersbaserade hade Sverige medelvärdet 478 poäng. 
Den största skillnaden i ett lands medelvärde mellan differensen från OECD på 
det digitala provet och differensen från OECD på det pappersbaserade provet 
hade Brasilien. Brasilien presterade 26 poäng högre på det digitala provet. Störst 
skillnad åt andra hållet hade Shanghai-Kina. Shanghai-Kina presterade 53 
poäng bättre på det pappersbaserade provet än på det digitala provet.
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Tabell 3.23 Procentuell andel elever på respektive nivå i matematik för svenska elevers 
 resultat på digitalt prov och pappersbaserat prov.

Under 
nivå 1

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6

Digitalt 6 15 25 28 18 7 2

Pappersbaserat 10 18 25 24 16 6 2

Till skillnad från det pappersbaserade provet, där det inte fanns någon signi-
fikant skillnad mellan flickors och pojkars resultat i matematik, presterade de 
svenska pojkarna signifikant bättre än de svenska flickorna i det digitala provet 
(+13 poäng). I endast ett av de medverkande länderna, Förenade Arabemiraten, 
presterade flickorna signifikant bättre än pojkarna (+13 poäng). Bland de länder 
som uppvisar största skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor kan nämnas 
Brasilien (+22), Österrike (+21) och Portugal (+20). Bland de nordiska länderna 
var det, förutom Sverige, endast Danmark och Norge som deltog. I Danmark 
hade pojkarna ett signifikant bättre resultat än flickorna (+20) men i Norge 
fanns ingen signifikant skillnad i resultat mellan könen.

Tabell 3.24 Medelpoäng för matematikresultat på det digitala provet uppdelat på pojkar och 
flickor.

Medel Pojkar Flickor Differens (P–F)

Sverige 490 497 483 13

Danmark 496 506 486 20

Norge 498 499 496 3

OECD 497 503 491 12

Elevers möte med olika typer av matematik
Enkäten i PISA 2012 innehåller frågor om vilken typ och form av matematik 
som eleverna har mött i skolan och i vilken utsträckning de mött denna mate-
matik. Frågorna vill belysa vilka möjligheter eleverna har haft att lära sig olika 
delar av matematiken. 

En del av frågorna handlar om i vilken omfattning eleverna stött på olika 
typer av matematiska problem eller uppgifter under sin skolgång och andra 
handlar om hur förtrogna eleverna är med vissa matematiska begrepp. Ur frå-
gorna skapades tre index, textproblem, tillämpad matematik och formell matema-
tik. Varje index byggs upp av elevernas svar på olika enkätfrågor.

Som exempel på en enkätfråga som bidrog till indexet textproblem presente-
rades ett problem för eleverna som de inte skulle lösa utan endast svara på hur 
ofta de hade träffat på denna typ av problem under en matematiklektion respek-
tive i ett matematikprov. Uppgiften kunde vara ”Ann är två år äldre än Bo och  
Bo är fyra gånger äldre än Sam. När Bo är 30 år, hur gammal är då Sam?”.

Indexet tillämpad matematik bestod av frågor om tillämpad matematik med 
både matematisk- och verklighetskontext. Även här fanns problem som eleverna 
inte skulle lösa utan endast svara på hur ofta de hade träffat på denna typ av 
problem under en matematiklektion respektive i ett matematikprov

Även indexet formell matematik byggs upp av olika enkätfrågor varav en av 
frågorna bestod av att eleven fick svara på hur väl eleven kände till vissa mate-
matiska begrepp. Resultaten från några av begreppen redovisas i tabell 3.25. 
Eleven svarade på en femgradig skala från ”Har aldrig hört talas om det” till 
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”Kan det bra, förstår begreppet”. Värdet noll innebär att eleven uppger att  
han/hon aldrig hört talas om det och fyra innebär att eleven anser att han/hon 
kan och förstår begreppet. 

Tabell 3.25 Resultat från frågan om hur väl eleverna känner till vissa begrepp. Resultat från 
Sverige, OECD-genomsnitt och från länder med extremvärden.

Begrepp Sverige OECD Max Min

Exponential funktion 0,5 1,5 3,0 (Shanghai-Kina) 0,4 (Tunisien)

Divisor 0,9 2,8 3,7 (Hongkong-Kina) 0,9 (Sverige)

Andragradsfunktion 0,7 2,4 3,7 (Shanghai-Kina) 0,7 (Sverige)

Linjär ekvation 1,2 2,7 3,6 (Macao-Kina) 0,7 (Vietnam)

Vektorer 0,5 1,7 3,5 (Shanghai-Kina) 0,5 (Island)

Komplexa tal 1,0 1,5 3,2 (Sydkorea) 0,5 (Island)

Rationella tal 1,0 2,6 3,8 (Shanghai-Kina) 0,7 (Nederländerna)

Radikaler 1,0 2,7 3,8 (Liechtenstein) 1,0 (Sverige)

Polygon 0,7 2,6 3,7 (Shanghai-Kina) 0,5 (Tyskland)

Kongruent figur 0,5 2,1 3,6 (Shanghai-Kina) 0,5 (Sverige)

Cosinus 0,4 2,1 3,6 (Ryssland) 0,4 (Sverige)

Aritmetiskt medelvärde 0,7 2,0 3,7 (Japan) 0,6 (Finland)

Sannolikhet 3,0 3,0 3,7 (Japan) 1,1 (Indonesien)

I tabellen framgår bland annat att många av de östasiatiska länderna ligger  
i topp när det gäller att eleverna har angett att de kände till olika begrepp.  
De svenska eleverna har i lägst utsträckning, av samtliga länder, angett att de 
kände till begreppen divisor, andragradsfunktion, radikaler, kongruent figur  
och cosinus. Svenska elever ligger under OECD-genomsnittet för samtliga  
redovisade begrepp utom begreppet sannolikhet. I den svenska kursplanen 
nämns endast ett fåtal av dessa begrepp som exempelvis sannolikhet och  
ekvation. 

I genomsnitt angav 15-åringar i OECD-länderna att de ”ibland” mött 
uppgifter med tillämpad matematik och textproblem och att de något mindre 
frekvent mött uppgifter med formell matematik. OECD-genomsnittet för till-
lämpad matematik och textproblem var 1,9 medan genomsnittet för formell 
matematik var 1,7. I Sverige hade 15-åringarna mött textproblem i lika stor 
utsträckning och uppgifter med tillämpad matematik lite mer sällan än OECD-
genomsnittet. Den stora avvikelsen återfinns i hur ofta de svenska eleverna mött 
uppgifter med formell matematik.

Sverige har lägst medelvärde bland samtliga OECD-länder. Våra svenska 
elever har angett ett värde på 0,8, vilket innebär att de nästan aldrig möter 
sådana problem i sitt klassrum. Högst medel har Shanghai-Kina med 2,3.
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Figur 3.12 Medelvärdet för de tre indexen textproblem, formell matematik och tillämpad mate- 
matik i de nordiska länderna och i OECD-medel. Indexen handlar om i vilken utsträckning elev-
erna träffat på matematik inom angivet område. Samtliga index går från 0 till 3 där 0 innebär 
aldrig, 1 sällan, 2 ibland och 3 innebär ofta. Norge deltog inte i frågorna kring formell matematik.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

OECDNorgeIslandFinlandDanmarkSverige

Textproblem Formell matematik Tillämpad matematik

Man har undersökt sambandet mellan de tre indexen och elevernas prestationer 
i matematik. I Sverige är det ett statistiskt signifikant linjärt positivt samband 
mellan textproblem och matematikresultat och mellan formell matematik och 
matematikresultat både på elevnivå och på skolnivå. Det innebär att en elev som 
anger att de mer frekvent mött dessa typer av uppgifter i genomsnitt presterar 
bättre. Ett stegs ökning på elevnivå för något av de två indexen (t.ex. från  
”sällan” till ”ibland”) innebär i Sverige en genomsnittlig höjning med 12 poäng 
för textproblem och med 11 poäng för formell matematik. 

Det finns även länder som har ett negativt värde för till exempel indexet text-
problem. Ett stegs ökning på elevnivå (t.ex. från ”sällan” till ”ibland”) innebär i 
Nederländerna en genomsnittlig minskning med 4 poäng vilket betyder att elev-
erna i genomsnitt presterar sämre ju fler textproblem eleverna mött. Mönstret 
återfinns även i några av de mer högpresterande områdena som t.ex. Shanghai-
Kina (-6 poäng), Macao-Kina (-5 poäng) och Singapore (-5 poäng). Samtliga 
dessa genomsnittliga minskningar är signifikanta. I genomsnitt i OECD är 
dock dessa samband positiva och linjära och en höjning med ett steg i indexet 
innebär en genomsnittlig höjning med 4 poäng för textproblem och 49 poäng 
för formell matematik. 

Både för OECD-genomsnittet och för Sveriges resultat gäller att sambandet 
mellan tillämpad matematik och elevernas prestationer i matematik är icke-
linjärt. I genomsnitt så presterar elever som oftare mött uppgifter med tillämpad 
matematik bättre, men bara till en viss punkt, sedan sjunker prestationen. För 
OECD-genomsnittet är elevernas prestationer cirka 40 poäng högre om frek-
vensen av hur mycket man mött uppgifter med tillämpad matematik ökade från 
”aldrig” till ”sällan”, men i en punkt mellan ”sällan” och ”ibland” nådde elev-
prestationerna en topp efter vilken mer frekventa möten med sådana uppgifter 
hade en negativ relation till prestation. 15-åringar som ofta stöter på tillämpade 
problem presterade cirka 10 poäng lägre än studenter som ”ibland” stöter på 
sådana problem.
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Eleverna och undervisningen
PISA har undersökt faktorer som kan ha samband med elevernas prestationer 
i matematik. De faktorer som är relaterade till eleverna och undervisningen i 
matematik är redovisade här, medan de faktorer som är relaterade mer generellt 
till skolan och olika bakgrundsfaktorer redovisas i kapitel 6. 

De underlag som ligger till grund för detta avsnitt är elevernas svar på eleven-
käten. Eleverna har bland annat tillfrågats om de kommit för sent och om de 
skolkat de två senaste skolveckorna. De har fått ta ställning till olika påståenden 
om exempelvis attityder, självuppfattning, ängslan och också till undervisningen 
och relationen till lärarna. För de flesta faktorerna har ett index beräknats, som 
bygger på elevernas svar. Indexet är standardiserat så att OECD-genomsnittet 
har indexvärdet 0 och standardavvikelsen 1. Ett positivt värde på indexet indi-
kerar för exempelvis faktorn attityder att genomsnittseleven i ett land har mer 
positiva attityder än eleven i ett genomsnittligt OECD-land, medan ett negativt 
värde på indexet indikerar att genomsnittseleven har mindre positiva attityder 
än eleven i ett genomsnittligt OECD-land. De samband som redovisas är sam-
band inom ett land. Det finns oftast inte motsvarande samband på landsnivå, 
dvs. länder med höga genomsnittliga värden presterar inte nödvändigtvis bättre 
i matematik. 

En jämförelse av elevers svar i olika länder måste problematiseras och tolkas 
med försiktighet. För vissa frågor som exempelvis attityder, självuppfattning och 
klassrumsklimat är det troligt att landets kultur och vad som anses acceptabelt 
spelar in för vad eleven svarar. 

Eleverna

Sen ankomst och skolk

I enkäten finns en fråga om hur ofta eleven har kommit för sent till skolan 
någon gång de senaste två skolveckorna. I OECD har 35 procent av eleverna 
kommit för sent och i Sverige är motsvarande andel 56 procent (pojkar 58 pro-
cent och flickor 53 procent). Sverige har en av de högsta andelarna sen ankomst 
av alla deltagande länder och också den högsta andelen i Norden. Norge har 
Nordens lägsta andel (29 procent). Japan tillhör de länder med den lägsta ande-
len elever som kommit för sent (9 procent), följt av Hongkong-Kina (15 pro- 
cent), Vietnam (16 procent) och Shanghai-Kina (17 procent). I OECD har  
4 procent kommit för sent minst fem gånger och i Sverige är motsvarande andel 
8 procent, vilket är den högsta andelen i Norden. 

I Sverige är det en signifikant ökning av förekomsten av sen ankomst jämfört 
med 2003. I Island, Norge och Danmark är det däremot en signifikant minskning. 

En liknande fråga som den om sen ankomst finns om skolk. I OECD har  
18 procent av eleverna skolkat från någon lektion eller några lektioner under de 
senaste två skolveckorna. Motsvarande andel för Sverige är 21 procent (pojkar 
20 procent och flickor 21 procent), som är den högsta andelen i Norden.  
I OECD har 1 procent skolkat minst fem gånger och den andelen är ungefär 
lika stor i de nordiska länderna. I de östasiatiska länderna som Hongkong-Kina, 
Shanghai-Kina och Macao-Kina är andelen som skolkat någon gång från någon 
eller flera lektioner högst 5 procent. 

Det finns en samvariation mellan att skolka/komma för sent och resultaten 
i matematik. I Sverige har de som skolkat i genomsnitt 52 poäng lägre resultat 
än de som inte skolkat. I OECD är motsvarande poäng 39. För de elever som 
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kommit för sent presterade de i genomsnitt 30 poäng lägre än de som inte kom 
för sent jämfört med 27 poäng för OECD. 

Känsla av samhörighet

Eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden för att få reda på elevernas 
känsla av samhörighet med sin skola. Ett index beräknades. Ett negativt värde 
på indexet betyder att eleverna inte har svarat lika positivt som den genomsnitt-
liga OECD-eleven. Det svenska indexet är -0,04. Pojkarna har ett positivt index 
och flickorna ett negativt, vilket betyder att en större andel pojkar känner sam-
hörighet med sin skola än vad flickorna gör. Indexet varierar i Norden mellan 
-0,22 för Finland till 0,36 för Island. De lägsta indexen har Macao-Kina (-0,50) 
och Hongkong-Kina (-0,39). Österrike har det högsta indexet (0,55). 

Samtliga index för de nordiska länderna var signifikant högre 2003 med 
undantag av Island. För Sveriges del är förändringen bland den största av alla 
deltagande länder, vilket innebär att en större andel av de svenska eleverna 
kände samhörighet med sin skola 2003 än 2012. 

Tabell 3.26 Procentuell andel elever i Sverige som anger att de håller absolut med eller håller 
med om påståenden om känsla av samhörighet 2003 respektive 2012.

Påstående 2003 2012

Jag känner mig som en outsider i min skola. 5 11

I min skola får jag lätt vänner. 85 87

I min skola känner jag att jag hör hemma. 81 79

I min skola känner jag mig konstig och  
missanpassad.

5 10

I min skola verkar de andra eleverna gilla mig. 91 89

I min skola känner jag mig ensam. 6 9

Svaren på så gott som alla frågor visar samma mönster, en svagare samhörighet 
2012 än 2003. Känsla av samhörighet påverkar inte prestationerna i lika stor 
utsträckning som sen ankomst och skolk. En enhets höjning på indexet mot-
svarar för Sveriges och OECD:s del en förbättring i resultaten med 7 poäng. 

Attityder

Ett antal påståenden handlade om elevernas attityder till skolan. Några påstå-
enden handlade om elevernas uppfattning om vad skolan gett dem och några 
andra handlade om deras inställning till skolan.

I Norden varierar indexet för vad skolan gett dem mellan -0,27 (Norge) och 
0,06 (Finland) och Sveriges värde är -0,14. Här är indexet för pojkar lägre än för 
flickor. Ett negativt värde på indexet indikerar att genomsnittseleven har mindre 
positiva attityder än eleven i ett genomsnittligt OECD-land. De länder med 
lägst index är Macao-Kina (-0,43), Hongkong-Kina (-0,42) och Polen (-0,41). 
Litauen är ett av de länder med högst index (0,41).

Samtliga index för de nordiska länderna var högre 2003 med undantag för 
Island. För Sveriges del är förändringen den största bland de nordiska länderna, 
vilket innebär att en större andel svenska elever har i dessa avseenden mer nega-
tiva attityder än tidigare. 
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Tabell 3.27 Procentuell andel elever i Sverige som anger att de håller absolut med eller håller 
med om påståenden om vad skolan gjort för dem 2003 och 2012.

Påstående 2003 2012

Skolan har inte gjort mycket för att förbereda 
mig för vuxenlivet när jag slutat skolan.

30 33

Skolan har varit bortkastad tid. 7 15

Skolan har gett mig självförtroende att  
fatta beslut.

66 72

Skolan har lärt mig saker som kan vara 
användbara i ett arbete.

92 88

 
År 2012 tyckte en något större andel svenska elever att skolan gett dem självför-
troende att fatta beslut. Det är den enda positiva förändringen i svarsmönstret 
sedan 2003. Samtliga förändringar är signifikanta.

Sambandet mellan denna faktor och resultat är starkare i Sverige jämfört med 
OECD. En enhets höjning på indexet motsvarar för Sverige en förbättring i 
matematikresultat med 18 poäng och för OECD 9 poäng. 

Fyra påståenden handlade om elevernas inställning till sitt arbete i skolan. 
(”Jag kan få ett bra arbete om jag anstränger mig i skolan”. ”Om jag anstränger 
mig i skolan kan jag komma in på en bra högskola”. ”Jag gillar att få bra betyg”. 
”Det är viktigt att anstränga sig i skolan”). För vart och ett av dessa fyra påstå-
enden svarade minst 95 procent av de svenska eleverna att de absolut håller med 
eller håller med. Även för dessa påståenden bildades ett index som för Sveriges 
del är 0,20. Flickorna har ett högre index än vad pojkarna har men bägge könen 
har positiva index. Högst index bland de nordiska länderna har Island med  
0,39 och lägst index har Finland med -0,18. Japan (-0,56) och Vietnam (-0,53) 
har de lägsta indexen. 

En höjning på indexet med en enhet motsvarar för Sveriges del en genom-
snittlig höjning av resultatet med 14 poäng jämfört med OECD:s 9 poäng.

Elevers uthållighet

Eleverna fick ett antal påståenden att ta ställning till vad gäller deras uthållighet, 
exempelvis ”Jag har lätt för att ge upp när jag ställs inför en svår uppgift”, ”Jag 
skjuter ifrån mig svåra problem”, ”Jag fortsätter att arbeta med mina uppgifter 
tills allt är perfekt.” Även här konstruerades index. Variationen i Norden är från 
-0,34 (Norge) till och med 0,00 (Finland) med ett värde för Sverige på -0,25. 
Här har flickorna ett betydligt lägre index än vad pojkarna har, vilket betyder att 
flickor i större utsträckning än pojkar exempelvis lätt ger upp när de ställs inför 
svåra problem att lösa. I Sverige förklaras en större del av skillnaden i mate-
matikresultat av elevernas rapporterade uthållighet jämfört med OECD. Den 
fjärdedel av eleverna som har sämst matematikresultat har ett index på -1,40 
(OECD -1,06) och den fjärdedel elever med de bästa resultaten har indexet 
0,98 (OECD 1,21). 

Ryssland har värdet 0,50. Det lägsta värdet på index har Japan (-0,59), där-
efter kommer Slovakien (-0,49) och Frankrike (-0,45). 

En enhets förbättring på detta index ger för Sveriges del 30 fler poäng i mate-
matikresultat, motsvarande OECD-värde är 21 poäng.
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Inställning till sin förmåga att lösa problem

Fem påståenden handlade om elevernas inställning till sin förmåga att exem-
pelvis förstå, förklara och lösa problem. Exempel på påståenden är ”Jag förstår 
saker snabbt”, ”Jag har lätt för att koppla ihop fakta”. 

Indexet för de nordiska länderna varierar mellan -0,11 (Finland) och 0,18 
(Norge). Sverige har indexet 0,12 (pojkar 0,25 och flickor -0,01). Skillnaden 
mellan pojkars och flickors värde innebär att pojkar i större utsträckning  
uppger att de tycker om att lösa svåra problem och att de förstår saker snabbt.

De lägsta indexen har bland annat Japan (-0,73) och Vietnam (-0,60).  
Polen är ett av de länder med högst index (0,36). 

En indexhöjning på en enhet betyder en förbättring av resultaten med  
35 poäng för Sverige och med 31 poäng för OECD.

Eget ansvar för misslyckanden och möjligheter att lyckas i matematik

Eleverna ställs inför en situation där de varje vecka har fått tillbaka ett prov av 
matematikläraren och proven har inte gått så bra. De ska ta ställning till sex 
påståenden om hur de tänker eller känner i en sådan situation. Exempel på 
påståenden: ”Jag är inte så bra på att lösa matematikproblem”, ”Min lärare har 
inte förklarat begreppen bra den här veckan”, ”Ibland är uppgifterna för svåra”, 
”Läraren lyckades inte få eleverna intresserade av ämnet”. 

Ett index har konstruerats som innebär att elever som har höga värden tende-
rar att lägga ansvaret på sig själva, medan elever som har låga värden tenderar  
att lägga ansvaret på annat. Indexet varierar i de nordiska länderna mellan -0,36 
för Island och 0,16 för Norge. Sveriges värde är 0,02 och pojkarna har ett nega-
tivt index och flickorna ett positivt. 

De östasiatiska länderna Japan (-0,68), Singapore (-0,48), Shanghai-Kina 
(-0,49) och Hongkong-Kina (-0,39) har de lägsta indexen. 

En indexhöjning med en enhet betyder en försämring av resultatet med 
23 poäng för Sverige och med 15 poäng för OECD. Det innebär att elever 
som i större utsträckning lägger ansvaret för misslyckanden i matematik på sig 
själva presterar i genomsnitt ett sämre matematikresultat än elever som i större 
utsträckning lägger ansvaret på annat. 

Eleverna fick tänka på sina matematiklektioner och ta ställning till sex påstå-
enden om hur de kan lyckas i matematik. Här finns inget index. Vi väljer därför 
att för några påståenden presentera den procentuella andelen elever som svarat 
håller absolut med eller håller med. 

Så gott som alla elever i Sverige (95 procent) och OECD (92 procent) hål-
ler absolut med eller håller med vad gäller påståendet ”Om jag anstränger mig 
tillräckligt kan jag lyckas med matematik.” Motsvarande andelar för ”Det beror 
helt på mig själv om jag gör bra ifrån mig i matematik” är 86 procent för  
Sverige och 83 procent för OECD. En femtedel av eleverna i Sverige och en 
något större andel i OECD (27 procent) håller absolut med eller håller med 
om påståendet ” Jag är dålig i matematik oavsett om jag pluggar eller inte”. 
Drygt en tredjedel av eleverna i Sverige (35 procent) och en något större andel 
i OECD (36 procent) håller absolut med eller håller med om ”Om jag hade 
andra lärare skulle jag anstränga mig mer i matematik”.
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Motivation

PISA undersöker två typer av motivation, den inre och den yttre. 
För att fånga in den inre motivationen har eleverna tagit ställning till fyra 

påståenden; ”Jag tycker om att läsa om matematik”, ”Jag ser fram emot mate-
matiklektionerna”, ”Jag löser matematikuppgifter för jag tycker att det är roligt”, 
”Jag är intresserad av det jag lär mig i matematik”. Det index som konstruerats 
varierar i Norden från -0,22 (Finland) till 0,35 (Danmark) med värdet 0,12  
för Sverige. Pojkarnas index är högre än flickornas. 

Det högsta indexet har Singapore (0,84). De lägsta indexen har Österrike 
(-0,35) och Nederländerna (-0,33). 

Den inre motivationen har ökat i Sverige från 2003. För Islands del är 
ökningen den största av alla OECD-länder. En höjning av detta index med en 
enhet motsvarar en prestationsförbättring med 26 poäng för Sveriges del och 
med 19 poäng för OECD. 

Även för den yttre motivationen fick eleverna ta ställning till ett antal påstå-
enden, exempelvis; ”Det är värdefullt för mig att lära mig matematik, eftersom 
det förbättrar mina framtidsutsikter”, ”Jag lär mig många saker i matematik som 
hjälper mig att får ett arbete”. Indexet varierar i Norden mellan -0,01 (Finland) 
och 0,33 (Island). Värdet för Sverige är 0,18, med ett högre värde för pojkarna 
än för flickorna. 

Högt index har Storbritannien med 0,32 och lågt index har Japan med -0,50. 
Indexet för den yttre motivationen har ökat markant i Sverige och är den 

största ökningen bland OECD-länderna. En höjning av detta index med en 
enhet motsvarar en prestationsförbättring med 21 poäng för Sverige och med  
17 poäng för OECD. 

Självvärdering

Självvärdering undersöks på två sätt. Eleverna har fått ta ställning till påståenden 
om sin egen förmåga i matematik (självuppfattning) och till hur säkra de känner 
sig när de ska lösa olika uppgifter i matematik (självtillit).

Till grund för indexet för elevernas självuppfattning ligger fem påståenden. 
Påståendena är ”Jag är helt enkelt inte bra i matematik”, ”Jag får bra betyg i 
matematik”, ”Jag lär mig matematik snabbt”, ”Jag har alltid tyckt att matematik 
är ett av mina bästa ämnen”, ”Jag förstår även de svåraste uppgifterna på mate-
matiklektionerna”. 

I Norden varierar indexet mellan -0,10 (Norge) och 0,24 (Island). Sveriges 
index är 0,13 och pojkarna har ett positivt index medan flickorna har ett  
negativt. 

Bland de länder som har de högsta indexen finns Israel (0,33) och USA (0,30). 
Japan (-0,52), Taiwan (-0,45) och Sydkorea (-0,38) har de lägsta indexen. 

För alla nordiska länder har indexet ökat sedan 2003 och Islands index har 
ökat mest av alla deltagande länder. 

Indexet påverkar prestationerna med 44 poäng per indexenhet i Sverige och 
med 37 poäng i OECD. 

Elevernas självtillit undersöktes genom att eleverna fick ta ställning till 
påståenden om hur säkra de känner sig i olika situationer där de ska använda 
matematik, exempelvis: ”Räkna ut hur mycket billigare en TV skulle bli med 
30 % rabatt”, ”Förstå diagram i tidningar”, ”Lösa en ekvation som liknar denna 
2(x+3)=(x+3)(x-3)”.
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Även för detta beräknades ett index, som i Norden varierar mellan -0,27 
 (Finland) och 0,05 (Island). Sveriges index är 0,03 och pojkarnas index är  
positivt och flickornas negativt. 

Shanghai-Kina har ett högt index på 0,94 och Japan har ett lågt index  
på -0,41. 

För alla nordiska länder har indexet ökat sedan 2003.
En höjning i detta index påverkar matematikresultatet. En höjning med en 

enhet motsvarar för Sveriges och OECD:s del en förbättring av resultatet med 
49 poäng. 

Ängslan

Ängslan relateras till emotionella faktorer som känslor av hjälplöshet och stress. 
Det finns fem påståenden om ängslan och även här har ett index konstruerats. 
Positiva värden på indexet indikerar att eleverna uppger större ängslan än den 
genomsnittliga OECD-eleven. Negativa index indikerar att eleverna har rappor-
terat lägre nivåer av ängslan. I Norden varierar indexet mellan -0,37 (Danmark) 
och 0,02 (Norge). De svenska eleverna har ett index på -0,35. Både pojkar och 
flickor har negativa index, men pojkarnas index (-0,51) är lägre än flickornas 
(-0,18), vilket betyder att en större andel flickor är ängsliga jämfört med poj-
karna. 

Elever i Danmark, Finland, Sverige och Island samt Nederländerna är minst 
ängsliga av alla länder. Elever i exempelvis Mexico (0,45), Chile (0,42) och 
Frankrike (0,28) är mest ängsliga.

Då vi jämför förändringen över tid i de nordiska länderna ser resultatet 
mycket olika ut. Den största minskningen i ängslighet för alla deltagande länder 
har Island och Danmark. I Finland finns ingen förändring, däremot har de 
norska och svenska eleverna blivit mer ängsliga och de svenska elevernas ökning 
i ängslighet är den näst största av alla OECD-länders elever. Men fortfarande 
tillhör Sverige de länder där eleverna är minst ängsliga.

Ängsligheten påverkar resultatet för Sveriges del med en försämring på  
38 poäng per indexenhet och för OECD med 34 poäng. 

Tabell 3.28 Procentuell andel elever i Sverige som anger att de håller absolut med eller håller 
med om påståenden om ängslan 2003 och 2012.

Påstående 2003 2012

Jag oroar mig ofta över att det kommer att 
bli svårt för mig på matematiklektionerna.

32 42

Jag blir väldigt spänd när jag måste göra 
matematikläxor.

14 25

Jag blir mycket nervös när jag löser  
matematikuppgifter.

11 18

Jag känner mig hjälplös när jag löser  
matematikuppgifter.

17 21

Jag oroar mig för att jag ska få dåliga betyg 
i matematik.

46 45

I ett OECD-perspektiv är svenska elever mindre ängsliga men en ökning har 
skett såväl generellt som för de flesta frågorna för Sveriges del. Det gäller särskilt 
frågan om matematikläxor.
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Matematikaktiviteter utanför skolan

Eleverna fick ta ställning till åtta påståenden som relaterar till elevernas använd-
ning av matematik utanför skolan. Eleverna får ange om de diskuterar matema-
tikproblem med sina vänner, om de pluggar matematik mer än 2 timmar om 
dagen utanför skoltid, om de spelar schack eller om de programmerar datorer. 
Även här har ett index beräknats som i Norden varierar mellan -0,45 (Norge) 
och 0,08 (Danmark) med det svenska indexet -0,11. De svenska pojkarnas 
index är positivt och flickornas negativt. 

De lägsta värdena förutom Norge har Nederländerna (-0,49) och Irland 
(-0,43). Höga indexvärden har Turkiet (0,55) och Singapore (0,47).

En enhets förbättring på detta index ger en förbättring av matematikresulta-
tet för Sveriges del med 5 poäng och för OECD med 9 poäng. 

Matematiska ambitioner

Eleverna fick ta ställning till påståenden om de skulle välja matematikintensiva 
utbildningar och arbeten. De nordiska indexen varierade mellan -0,06 (Finland) 
och 0,36 (Sverige). De svenska pojkarna har ett högre index än flickorna, vilket 
kan tolkas som att pojkar har högre ambitioner när det gäller matematik än vad 
flickor har. 

Låga index har Ungern (-0,33) och Hongkong-Kina (-0,31). Högt index har 
förutom Sverige och Danmark även Vietnam (0,32).

En enhets förbättring på detta index ger för Sveriges del 14 fler poäng och 
OECD 11 poäng.

Elevens matematiska omgivning

Eleverna fick ta ställning till i vilken utsträckning personer i deras omgivning 
är bra i eller tycker om matematik. Exempel på påståenden är ”De flesta av 
mina vänner är bra på matematik”, ”Mina föräldrar tycker om matematik”. Ett 
positivt index innebär att eleverna möter en omgivning som är mer positiv vad 
gäller matematik än en genomsnittlig OECD-elev. Då indexet är negativt möter 
eleven en omgivning som är mer negativ, vad gäller matematik, än en genom-
snittlig OECD-elev. I Norden varierar indexet mellan -0,12 (Finland) och  
0,40 (Island) med 0,17 för Sverige. Det finns ingen skillnad mellan pojkars och 
flickors index i Sverige. 

Bland de länder som har höga index kan nämnas Singapore (0,80). Lägst 
index har Japan (-0,58). Låga index ha också Tjeckien (-0,50), Macao-Kina 
(-0,34) och Nederländerna (-0,34). 

Denna faktor påverkar matematikresultatet marginellt, för Sveriges del med 
en minskning med 5 poäng men för OECD med en höjning med 1 poäng.

Sammanfattning av avsnittet Eleverna

Vilka förändringar i elevers uppfattningar har skett sedan 2003? 

Såväl den inre motivationen, som kan exemplifieras med påståendet ”Jag är 
intresserad av det jag lär mig i matematik” som den yttre motivationen, exem-
plifierad med påståendet ”Det är värdefullt för mig att lära mig matematik, 
eftersom det förbättrar mina framtidsutsikter”, har ökat. Elevernas självupp- 
fattning och självtillit har också ökat, vilket kan synas motsägelsefullt med tanke 
på de nedåtgående matematikresultaten. Däremot har de svenska elevernas  
attityder till skolan försämrats. De svenska eleverna uttrycker mer ängslan även 
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om deras nivåer fortfarande är låga jämfört med andra länder. Det var vanligare 
att eleverna kände samhörighet med sin skola 2003 än 2012. De svenska elev-
erna kommer i större utsträckning för sent till lektionerna 2012.

Vilka skillnader finns mellan pojkar och flickor?

De svenska pojkarna känner större samhörighet med sin skola än flickorna och 
flickorna visar större ängslan. Däremot har flickorna positivare attityder till sin 
skola än vad pojkarna har. Pojkarna uppger att de har en större uthållighet och 
bättre förmåga att lösa problem. De lägger ansvar för misslyckanden i större 
utsträckning på annat än sig själva medan flickorna i större utsträckning lägger 
dessa på sig själva. Pojkarna är mer motiverade och uppger större självuppfatt-
ning och självtillit än flickorna. De har högre ambitioner med matematiken än 
vad flickorna har. 

Hur inverkar olika faktorer på matematikresultaten?

För de flesta faktorerna har ett index bildats. De elever som bland annat har 
högre självtillit och uthållighet tenderar att prestera bättre. Men de elever som 
känner större ängslan presterar sämre. Variationen i värdena för faktorer som 
exempelvis känsla av samhörighet, attityder, uthållighet, motivation och själv-
värdering ligger så gott som helt inom skolor och inte mellan skolor. Det bety-
der att skillnaden i exempelvis attityder mellan elever är mellan elever i enskilda 
skolor och inte mellan skolor. 

Hur skiljer sig de svenska eleverna från OECD-genomsnittet?

OECD-eleven är i större utsträckning mer uthållig, kommer i mindre utsträck-
ning för sent och har något mer positiva attityder. Det finns ingen skillnad när 
det gäller känsla av samhörighet och att ta eget ansvar för misslyckanden och 
självtilliten. Den svenska genomsnittseleven är mindre ängslig, mer motiverad 
och har högre självuppfattning och ambitioner. Det finns en osäkerhet i tolk-
ningen vid jämförelse mellan länder av vissa faktorer beroende av kulturella 
skillnader. De positiva sambanden som finns inom de flesta länder finns för det 
mesta inte mellan länder. 

Undervisningen
Eleverna fick ta ställning till påståenden som handlade om lärarnas undervis-
ning i matematik och om relationerna till lärarna och klassrumsklimatet. 

Undervisningen har indelats i fyra olika kategorier. 

Kognitiva aktiviteter innefattar nio påståenden om exempelvis läraren ställer 
frågor som får eleverna att reflektera, läraren ger eleverna problem där det inte 
finns någon omedelbart tydlig lösningsmetod, läraren ger problem som kräver 
att eleverna tillämpar sina kunskaper i nya sammanhang.

Formativ bedömning innefattar fyra påståenden, som exempelvis ”Läraren talar 
om för mig hur bra det går för mig på matematiklektionerna”, ”Läraren berättar 
för mig om mina starka och svaga sidor i matematik”.

Elevorienterad undervisning innefattar fyra påståenden som ”Läraren delar ut 
projektuppgifter som tar minst en vecka att genomföra”, ”Läraren ber oss hjälpa 
till att planera klassrumsaktiviteter eller teman”. 
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Lärarorienterad undervisning innefattar fem påståenden som ”Läraren berättar 
för oss vad vi måste lära oss”, ”Läraren ställer upp tydliga mål för vår inlärning”.

För varje kategori har ett index bildats med OECD-medelvärdet 0 och standard-
avvikelsen 1. Ett positivt värde på indexet betyder att eleverna möter respektive 
strategi i större utsträckning än eleverna i ett genomsnittligt OECD-land. 

Tabell 3.29 Index för de fyra undervisningskategorierna för ett urval av länder.

Land Kognitiva  
aktiviteter

Formativ  
bedömning

Elevorienterad 
undervisning

Lärarorienterad 
undervisning

Finland –0,06 –0,17 –0,06 –0,12

Sverige –0,22 0,07 0,44 –0,04

Danmark –0,03 –0,10 0,19 –0,29

Island –0,17 –0,11 0,31 –0,07

Norge –0,21 0,07 0,24 –0,21

Hongkong-Kina –0,21 –0,17 –0,35 –0,32

Lettland 0,07 0,11 0,24 0,25

Litauen 0,08 0,01 0,19 0,15

Taiwan –0,18 –0,11 –0,02 –0,09

Macao-Kina –0,23 –0,38 0,12 –0,05

Singapore 0,29 0,29 0,08 0,20

Vietnam –0,32 0,01 0,30 0,29

Shanghai-Kina 0,16 0,20 –0,20 0,54

Ryssland 0,20 0,54 0,56 0,78

För Kognitiva aktiviteter har alla nordiska länder negativa index, vilket också 
många av de i tabellen upptagna östasiatiska länderna har. Singapore och  
Ryssland har de i tabellen högsta indexen. 

Formativ bedömning förekommer mest frekvent i Ryssland och minst frek-
vent i Macao-Kina. För de nordiska länderna finns såväl negativa som positiva 
index. 

Elevorienterad undervisning är mest frekvent i Ryssland och Sverige och minst 
frekvent i Hongkong-Kina och Shanghai-Kina. Ett lågt index har Irland (-0,58).

Den lärarorienterade undervisningen är mest frekvent i Ryssland och  
Shanghai-Kina och minst frekvent i Hongkong-Kina och Danmark. 

Sveriges index varierar mellan de fyra kategorierna från -0,22 (kognitiva 
aktiviteter) till 0,44 (elevorienterad undervisning). För alla kategorier finns 
det könsskillnader i Sverige. Index för kognitiva aktiviteter är negativ både för 
flickor som för pojkar, där flickornas index är lägre än pojkarnas. När det gäl-
ler formativ bedömning har flickor ett negativt index och pojkar ett positivt. 
Liknande mönster uppvisar kategorin lärarorienterad undervisning. Indexet för 
elevorienterad undervisning är för båda könen positiv med ett högre värde för 
pojkar än för flickor. 

På vissa påståenden inom kategorin ”Kognitiva aktiviteter” finns stora skillna-
der mellan Sverige och OECD. Exempelvis förekommer att läraren ger eleverna 
problem där det inte finns någon omedelbart tydlig lösningsmetod, enligt 34 
procent av de svenska eleverna, alltid eller ofta. För OECD är det 53 procent. 
Knappt 50 procent av de svenska eleverna anser att läraren alltid eller ofta ger 
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dem problem som kräver att de tillämpar sina kunskaper i nya sammanhang. 
För OECD är det 62 procent som svarar så. 

På två påståenden i kategorin elevorienterad undervisning skiljer sig det svenska 
svarsmönstret från OECD:s. Det är för ”Läraren ger olika uppgifter till klass- 
kamrater som har svårt att läsa och/eller till dem som kan gå vidare snabbare”, där  
62 procent av de svenska eleverna anger att de sker på varje lektion eller på de flesta 
lektionerna, och i OECD är det 30 procent. På påståendet ”Läraren låter oss arbeta 
i smågrupper för att komma fram till gemensamma lösningar på problem eller 
uppgifter”, där 33 procent av de svenska eleverna uppger att det sker på varje lektion 
eller de flesta lektionerna, och motsvarande andel är 23 procent för OECD.

För alla kategorier utom kognitiva aktiviteter uppvisar en höjning av index 
med en enhet ett sämre matematikresultat. För elevorienterad undervisning 
innebär det -15 poäng för Sverige och -22 poäng för OECD. För formativ 
bedömning innebär det -9 poäng för Sverige och -10 för OECD. För lärar-
orienterad undervisning innebär en indexhöjning en försämring med 4 poäng 
för Sverige och OECD. För kognitiva aktiviteter är motsvarande poäng +6 för 
Sverige och +5 för OECD. 

Variationen i resultat för dessa fyra undervisningsstrategier ligger så gott som 
helt inom skolor. 

Klassrumsklimat och relationen lärare och elever

Eleverna fick ta ställning till påståenden rörande klassrumsklimatet och relatio-
nen mellan lärare och elever. 

Det klassrumsklimatet fångades in med påståenden som exempelvis att 
eleverna inte lyssnar på vad läraren säger och att det är oväsen och oordning på 
matematiklektionerna. Till grund för indexet för Relationen mellan lärare och 
elev ligger påståenden som exempelvis att eleverna kommer bra överens med de 
flesta lärarna, de flesta lärarna bryr sig om hur eleverna mår och de flesta lärarna 
behandlar mig rättvist. 

Tabell 3.30 Index för klassrumsklimat och relationen mellan lärare och elever för ett urval av 
länder.

Land Klassrumsklimat Relationen mellan  
lärare och elev

Finland –0,33 –0,09

Sverige –0,20 0,08

Danmark –0,01 0,15

Island –0,03 0,21

Norge –0,08 –0,14

Hongkong-Kina 0,29 0,03

Lettland 0,08 0,16

Litauen 0,28 0,43

Taiwan –0,01 0,03

Macao-Kina 0,10 –0,04

Singapore 0,21 0,36

Vietnam 0,36 0,02

Shanghai-Kina 0,57 0,46

Ryssland 0,35 0,14



82  PISA 2012

Av de i tabellen upptagna länderna har Shanghai-Kina, Vietnam och Ryssland 
bäst klassrumsklimat och Finland och Sverige har sämst. 

I Norden varierar indexet för klassrumsklimatet mellan -0,33 (Finland) och 
-0,01 (Danmark). Både pojkar och flickor har negativa index och det finns 
ingen könsskillnad i indexen för de svenska eleverna. 

En indexhöjning på en enhet motsvarar en förbättring av matematikresulta-
ten för Sverige med 12 poäng och för OECD med 18 poäng.

Av de i tabellen upptagna länderna är relationen mellan lärare och elever bäst 
i Shanghai-Kina, Litauen och Singapore och sämst i Norge. När det gäller rela-
tionen till lärarna är indexet positivt för tre nordiska länder, Danmark, Sverige 
och Island, medan det för de övriga nordiska länderna är negativa. Det finns 
inga könsskillnader vad gäller indexen för Sveriges del. Ett lågt index har Polen 
(-0,42).

En höjning av index med en enhet motsvarar en resultatförbättring med  
10 poäng för Sverige och med 4 poäng för OECD.

Sammanfattning av avsnittet Undervisningen

Formativ bedömning och lärarorienterad undervisning används i ungefär lika 
stor utsträckning i Sverige som i OECD. Däremot används kognitiva aktivi-
teter i mindre utsträckning och elevorienterad undervisning i betydligt större 
utsträckning än i OECD. Det är endast kognitiva aktiviteter som inverkar 
positivt på matematikresultaten såväl för Sverige som för OECD, inte formativ 
bedömning, lärar- och elevorienterad undervisning. Undervisningsstrategierna 
inverkan på matematikresultatet kan tolkas så att det är svårt att avgöra om det 
finns någon framgångsrik ”metod”, vilket kan bero på undervisningens och 
lärandets komplexitet.

Klassrumsklimatet är enligt index sämre i Sverige än i OECD, men i Finland 
upplevs den som ännu sämre. Klassrumsklimatet har inte försämrats sedan 
2003 i Sverige. Relationen mellan matematiklärare och elev är något bättre i 
Sverige än i OECD, men bättre är relationerna i Shanghai-Kina, Litauen och 
Singapore. Relationen har i Sverige förbättrats sedan 2003. Sambanden mellan 
undervisningsfaktorer och matematikresultat finns inte mellan länder, vilket 
sannolikt innebär att skillnader i elevernas sätt att svara beror på kulturella 
skillnader. 



NATURVETENSKAP 
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4. 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 samhälls-
medborgare. 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 definieras i PISA som: 

Den utsträckning i vilken en person 

•	 har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att identi-
fiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturvetenskapliga fenomen och dra 
slutsatser från fakta om naturvetenskapliga företeelser. 

•	 visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och under-
sökningsmetod. 

•	 visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar vår fysiska, 
intellektuella och kulturella miljö.

•	 engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i natur-
vetenskapens idéer som en reflekterande medborgare. 

Denna definition infördes när naturvetenskap var huvudområde i PISA år 2006. 
Definitionen innebär att man betonar kunskap i naturvetenskap, kunskap om 
naturvetenskap samt elevernas attityd till naturvetenskap. I PISA 2006 mät-
tes 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 eller PISA 2012.

Konstruktion av naturvetenskapliga uppgifter
Liksom i tidigare undersökningar använder man i PISA 2012 tre dimensioner 
av naturvetenskap – en innehållsdimension, en kompetensdimension och en 
sammanhangsdimension. I PISA 2006, då naturvetenskap var huvudområde, 
var antalet uppgifter inom naturvetenskap 108. I PISA 2012 ingick 53 uppgif-
ter i naturvetenskap, som alla fanns med i PISA 2006. Som tidigare nämnts är 
inte undersökningens huvudfokus att mäta hur väl eleverna bemästrar skolans 
kursinnehåll. I stället betonas sådana kunskaper som är av värde i vardagliga 
situationer, ofta utanför skolans värld, alltså ett slags medborgarkunskap, vilket 
avspeglas i begreppet ”literacy”. Sådana kunskaper kan man naturligtvis ha skaf-
fat sig i skolan, men också på annat sätt. Denna kunskapssyn konkretiseras i hur 
uppgifter konstrueras med avseende på innehåll, kompetens och sammanhang. 
Tre kriterier finns 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 bio-
logi, fysik och kemi, men även till geografi och geologi som i många länder ses 
som naturvetenskapliga ämnen, samt till teknik. Eftersom PISA inte vill mäta 
skolkunskaper i första hand rymmer varje uppgift ofta aspekter som kan hän-
föras 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 
2012 både elevernas kunskaper i naturvetenskap (förståelse för naturveten-
skapliga begrepp och teorier) och kunskaper om naturvetenskap (förståelse för 
naturvetenskapens karaktär och metoder). Tabell 4.1 sammanfattar uppgifternas 
innehåll.

Tabell 4.1 Innehåll för naturvetenskapliga uppgifter.

Kunskaper i naturvetenskap

Område Antal uppgifter Exempel på innehåll

Fysikaliska system 6

Materiens struktur och egenskaper

Kraft och rörelse

Energi

Kemiska förändringar

Levande system 9

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

Kunskaper om naturvetenskap

Område Antal uppgifter Exempel på innehåll

Naturvetenskapliga 
undersökningar

14

Förståelse för hur teorier och modeller hänger 
samman med undersökningar

Försöksdesign

Kvalitativa och kvantitativa data

Osäkerhet

Naturvetenskapliga 
förklaringar

13

Typ av förklaring (hypotes, modell, teori)

Hur förklaringar uppkommer

Logik

Uppgifter under 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.
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Sammanhangsdimensionen
Liksom i tidigare PISA-undersökningar har uppgifterna i PISA 2012 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 ta ställning till företeelser i samhället som inrymmer naturvetenskap-
liga frågeställningar. I jämförelse med PISA 2006 är dock ansatsen nu betydligt 
smalare, eftersom naturvetenskap var huvudområde i PISA 2006. I tabell 4.2 
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 2012 täcks dock inte alla fält  
i tabellen.

Tabell 4.2 Sammanhang för uppgifter i naturvetenskap i PISA 2012.

Sammanhang Antal 
uppgifter

Personlig Samhällelig Global

Hälsa 9 Hålla sig frisk, för-
hindra olyckor, diet

Sjukdomskontroll, 
kostråd, folkhälsa

Epidemier, global 
spridning av sjuk-
domar

Natur resurser 11 Egen användning av 
resurser och energi

Livskvalitet, produk-
tion och distribution 
av mat, energi-
försörjning

Förnyelsebara  
system, befolknings-
tillväxt

Miljö 10 Egen sophantering Avfallshantering, 
lokalt väder

Biologisk mångfald, 
hållbar utveckling, 
jordförstöring

Risker 8 Naturliga risker och 
risker som skapas 
av personen själv

Produktsäkerhet, 
bedömning av risker 
med brottslighet

Klimatförändring, 
krig

Natur-
vetenskapens 
frontlinjer

12 Naturfenomen, 
sport och fritids-
aktiviteter, musik, 
tekniska ”prylar”

Nya material, gen-
teknologi, vapen-
teknologi, transport

Rymden,  
universums  
ursprung och 
struktur

Övrigt 3
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Kompetensdimensionen
Precis som i PISA 2006 och PISA 2009 kräver de naturvetenskapliga frågorna i 
PISA 2012 att eleverna ska 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. Tabell 4.3 ger en beskrivning av de tre kompetenserna i PISA.

Tabell 4.3 Naturvetenskapliga kompetenser i PISA.

Förklara företeelser naturvetenskapligt (22 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 (13 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 (18 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

Ett exempel på hur kompetenserna används kan vara när man läser eller hör 
talas om klimatförändringar. Man måste då kunna skilja på naturvetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga aspekter. Naturvetenskapliga beskrivningar av 
ursprung till och konsekvenser av koldioxidutsläpp bemöts ibland med eko-
nomiska 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. På grund av det betydligt mindre underlaget är det inte möjligt i 
PISA 2012.
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Naturvetenskapen i PISA  
och de svenska kursplanerna
PISA syftar inte i första hand till att undersöka elevers kunskaper i förhållande 
till de olika ländernas läro- och kursplaner. Det är naturligtvis ändå intressant 
att betrakta de dimensioner som PISA avser att mäta i ljuset av de svenska  
kursplanerna. Även om nya kursplaner infördes 2011 har de svenska eleverna 
som deltog i PISA 2012 undervisats enligt den tidigare läroplanen Lpo 94. 
Kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena reviderades 2000, och den 
kanske mest påtagliga förändringen var att de etiska och samhälleliga aspekterna 
betonades starkare än tidigare. Betoningen av naturvetenskapen som en mänsk-
lig verksamhet, som därmed utgör en del av den västerländska kulturen, blev 
också tydligare än tidigare. 

I den gemensamma kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena (Skolver-
ket, 2000) beskrivs 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 demo-
kratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och 
välgrundade argument. 

Detta stämmer väl överens med de formuleringar som styr utformningen av de 
uppgifter som används i PISA, särskilt beträffande den övergripande definitio-
nen och kompetensdimensionen.

I Lpo 94 är målen sorterade under tre rubriker. Den första, Naturen och män-
niskan, 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 kompeten-
serna i PISA inte är identiska finns således en relativt god överensstämmelse.

Det begränsade antalet uppgifter i PISA har naturligtvis inte möjlighet att 
täcka allt innehåll i de svenska kursplanerna. Sammantaget finns i kursplanerna 
57 kunskaper och färdigheter angivna som mål att uppnå för nionde skolåret, 
och därtill kommer de kunskaper som eleverna ska ha nått redan i skolår fem. 
Målet med PISA är ju inte heller att vara innehållsmässigt heltäckande, utan 
man försöker välja ut sådana aspekter som kan antas vara mest väsentliga ur ett 
medborgarperspektiv. Detta innebär givetvis en begränsning, och man måste 
vara försiktig med att använda resultat från PISA som ett entydigt mått på hur 
den svenska skolan lyckats med undervisningen i naturvetenskap. Uppenbart är 
emellertid att det innehåll som finns representerat i PISA inte bör vara obekant 
för svenska elever. 

Det är också lätt att konstatera att de sammanhang som valts för PISA till-
mäts stor relevans i de svenska styrdokumenten. Miljö- och hälsofrågor anges 
som centrala både i den gemensamma kursplanen för de naturorienterande 
ämnena och i de enskilda ämneskursplanerna. Bland de mål som eleverna ska 
ha uppnått i slutet av nionde skolåret nämns i den gemensamma kursplanen 
att eleven ska ”… kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och 
hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och 
samlevnad.” 
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Också kursplanerna för de enskilda ämnena genomsyras av formuleringar som 
understryker naturvetenskaplig kunskap som väsentlig för miljö- och hälso-
frågor. 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 ska eleverna bland annat

•	 utveckla sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar 
av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktio-
ner från miljö-, energi- och resurssynpunkt.

I kemi ska 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 natur-
vetenskap-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 och PISA 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.
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Indelning i prestationsnivåer  
i naturvetenskap och exempel på uppgifter
Varje enskild uppgift får ett visst värde på en skala beroende på svårighet och 
varje elev kan sedan placeras in på samma skala. På sätt får man ett mått på varje 
elevs prestation. I PISA 2012 har man i naturvetenskap endast konstruerat en 
totalskala. För att underlätta tolkningen av resultaten normerades skalan så att 
medelvärdet för alla OECD-länder år 2006 (då naturvetenskap var huvudom-
råde) var 500 poäng och standardavvikelsen var 100 poäng. Medelvärdet för 
OECD-länderna i PISA 2012 är 501 poäng och standardavvikelsen 93 poäng. 
Den kombinerade totalskalan indelas i sex prestationsnivåer som beskrivs i 
tabell 4.4.

Tabell 4.4 Prestationsnivåer i naturvetenskap i PISA 2012.

Nivå Undre poäng-
gräns för 
respektive 
nivå

Andel elever 
som kan ut-
föra upp gifter 
på denna 
nivå eller 
högre (OECD 
medel)

Typisk kompetens på nivån

6 708 1,2%

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 8,4%

Elever på nivå 5 kan identifiera de naturvetenskap-
liga  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 28,9%

Elever på nivå 4 kan bedöma naturvetenskapens och 
teknikens roll. De kan välja ut och integrera förkla-
ringar 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 57,7%

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

2 409 82,2%

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

1 335 95,2%

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.
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En elev som ligger på en prestationsnivå förväntas kunna besvara hälften av 
uppgifterna korrekt på denna nivå samt ytterligare några frågor på nästa högre 
nivå.

Här nedan presenteras några exempeluppgifter för att illustrera de olika 
nivåerna. Dessa uppgifter är hämtade från PISA 2006 och för den intresserade 
finns dessa, liksom några ytterligare frisläppta uppgifter, tillgängliga i OECD/
PISA: Frisläppta uppgifter. Naturvetenskap. Huvudundersökningen 2006 (Skol-
verket, 2007c). För 2012 års undersökning har inga uppgifter i naturvetenskap 
offentliggjorts. 

Först presenteras en uppgift på nivå 1 (386 p). Kompetensen är Förklara 
företeelser naturvetenskapligt, innehållet är Levande system och sammanhanget  
är Hälsa:

FYSISK TRÄNING

Regelbunden men måttlig fysisk träning är bra för hälsan.  

FRÅGA 1: FYSISK TRÄNING S493Q03

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

Händer detta när musklerna tränas? Ja eller Nej?

Musklerna får ökat blodflöde. Ja / Nej

Fetter bildas i musklerna. Ja / Nej
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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 HISTORIA 
Mary Montagu var en vacker kvinna. År 1715 överlevde hon en smittkoppsinfek-
tion, 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 2: MARY MONTAGU S477Q04 – 019

Ange ett skäl till varför man rekommenderar att särskilt små barn och gamla människor 
bör vaccinera sig mot influensa. 
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Ett exempel på en relativt svår uppgift återfinns på nivå 5 (659 p) och handlar 
om växthuseffekten. Kompetensen är Använda naturvetenskapliga fakta och argu-
ment, innehållet är Naturvetenskapliga förklaringar och sammanhanget är Miljö:

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 tempera-
turen att växla så mycket som den skulle göra i en värld utan luft. 

Det mesta av den strålningsenergi som kommer från solen passerar igenom 
atmosfären. Jorden absorberar en del av denna energi, och en del reflekteras åter 
från jordytan. En viss del av denna reflekterade energi absorberas av atmosfären.

Ett resultat av detta är att medeltemperaturen ovanför jordytan är högre än den 
skulle varit utan atmosfär. Jordens atmosfär ger samma effekt som ett växthus, 
därav begreppet växthuseffekt.

Växthuseffekten påstås ha förstärkts under 1900-talet. 

Det är ett faktum att medeltemperaturen i jordens atmosfär har ökat. I tidningar 
och tidskrifter anges ofta det ökade utsläppet av koldioxid som huvudorsak till 
temperaturökningen på 1900-talet.

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

Koldioxidutsläpp 
(1 000 miljoner 
ton per år)

Medeltemperatur 
i jordens  
atmosfär (°C)

20

10

15,4

15,0

14,6

år

år

Anders drar av dessa två diagram slutsatsen att det är säkert att ökningen av  
medeltemperaturen i jordens atmosfär orsakas av ökningen av koldioxidutsläpp.
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FRÅGA 3: VÄXTHUS S114Q04 – 0129

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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Resultat på uppgifterna i naturvetenskap
Det svenska naturvetenskapliga resultatet i PISA 2012 ligger under medelprestatio-
nen i OECD. Medelresultatet inom OECD är 501 poäng att jämföra med Sveriges 
resultat på 485 poäng, vilket är en minskning med 10 poäng sedan den senaste 
mätningen 2009. Tabell 4.5 sammanfattar resultaten för samtliga deltagande länder. 

Tabell 4.5 Medelvärden för naturvetenskap i deltagande länder i jämförelse med det svenska 
resultatet.

Länder med signifikant 
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant 
 skillnad i resultat  
(Sverige 485 p)

Länder med signifikant  
sämre resultat än Sverige

OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng

Japan 547 Portugal 489 Slovakien 471

Finland 545 Sverige 485 Israel 470

Estland 541 Island 478 Grekland 467

Sydkorea 538 Övriga Länder Turkiet 463

Polen 526 Kroatien 491 Chile 445

Kanada 525 Ryssland 486 Mexico 415

Tyskland 524 Övriga Länder

Nederländerna 522 Förenade  
Arabemiraten

448

Irland 522 Bulgarien 446

Australien 521 Serbien 445

Nya Zeeland 516 Thailand 444

Schweiz 515 Rumänien 439

Slovenien 514 Cypern 438

Storbritannien 514 Costa Rica 429

Tjeckien 508 Kazakstan 425

Österrike 506 Malaysia 420

Belgien 505 Uruguay 416

Frankrike 499 Montenegro 410

Danmark 498 Jordanien 409

USA 497 Argentina 406

Spanien 496 Brasilien 405

Norge 495 Colombia 399

Ungern 494 Tunisien 398

Italien 494 Albanien 397

Luxemburg 491 Qatar 384

Övriga Länder Indonesien 382

Shanghai-Kina 580 Peru 373

Hongkong-Kina 555

Singapore 551

Liechtenstein 525

Vietnam 528

Taiwan 523

Macao-Kina 521

Lettland 502

Litauen 496
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Resultatet i PISA 2012 visar att försämringen i resultat som skedde mellan 
mätningen 2006 och 2009 fortsätter även i PISA 2012. Sveriges medelvärde 
i PISA 2006 var 503 poäng och i PISA 2009 var det 495 poäng. I PISA 2012 
har resultatet sjunkit med ytterligare 10 poäng ner till 485. Samtidigt ligger 
medelvärdet för länderna i OECD i den senaste mätningen kvar på 501 poäng 
sedan den förra mätningen. Den totala bilden av Sveriges prestation i förhål-
lande till övriga OECD-länder har därmed förändrats sedan 2006. Då fanns det 
lika många OECD-länder med ett signifikant bättre resultat som med ett sämre 
resultat än Sverige. I PISA 2009 presterade mer än dubbelt så många OECD-
länder bättre än Sverige jämfört med dem som visade ett sämre resultat. Nu,  
i PISA 2012, presterar hela 25 länder bättre än Sverige. Två länder presterar på 
samma nivå och endast sex länder i OECD hamnar på en nivå under Sveriges 
resultat.

Bland de nordiska länderna presterar Finland klart bäst, följt av Danmark 
och Norge med något bättre resultat än Sverige. Island presterar, liksom i mät-
ningen 2009, på samma nivå som Sverige. Bland OECD-länderna har Japan nu 
passerat Finland, även om skillnaden i medelpoäng mellan dessa länder inte är 
signifikant. Bland övriga länder presterar Shanghai-Kina nu, liksom i den förra 
mätningen, bäst av samtliga deltagande länder. 

I figurerna 4.1 och 4.2 redovisas resultat för OECD-länder och ett antal 
intressanta jämförelseländer i Europa och Asien. Figur 4.1 visar andelen elever 
med ett resultat som hamnar under prestationsnivånivå 2. För Sveriges del är 
andelen elever som presterar under denna nivå 22 procent. Motsvarande andel 
elever i OECD med ett resultat under prestationsnivå 2 är lägre och hamnar på 
18 procent.

I figur 4.2 kan vi se att bland OECD-länderna har Japan den största ande-
len elever som presterar på nivå 5 eller högre, följt av Finland och Australien. 
Många asiatiska länder och regioner har en hög andel elever som presterar på 
de högsta nivåerna. I PISA 2009 utmärkte sig exempelvis Shanghai-Kina och 
Singapore med en extremt stor andel högpresterande elever. Även i PISA 2012 
ligger dessa två länder kvar i topp och de har dessutom lyckats öka sin andel 
högpresterande elever ytterligare. Andelen lågpresterande elever är dessutom 
fortsatt få i dessa länder, men även OECD-länder som Estland, Finland och 
Japan har en låg andel elever med resultat under nivå två. 
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Figur 4.1 Andel elever under nivå 2 i naturvetenskap.
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Figur 4.2 Andel elever på nivå 5 och över i naturvetenskap.
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Resultat i förhållande till kompetensdimension
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. Liksom i PISA 2009 inskränks jämförelseanalyserna i PISA 2012 
till kompetensdimensionen på grund av det betydligt lägre antalet uppgifter 
som används när naturvetenskap utgör delområde. En jämförelse mellan de 
svenska resultaten och genomsnittet i OECD presenteras i tabell 4.6.

Tabell 4.6 Svenska resultat i naturvetenskap i förhållande till OECD på uppgiftsnivå – 
 kompetensdimension.

Svenska resultat 
signifikant bättre  
än OECD

Ingen skillnad  
mellan Sverige  
och OECD

Svenska resultat 
signifikant sämre  
än OECD

Förklara företeelser 
naturvetenskapligt 7 6 9

Identifiera natur-
vetenskapliga  
frågeställningar

2 6 5

Använda natur-
vetenskapliga fakta 
och argument

3 5 10

Totalt 12 17 24

Tabell 4.6 visar hur svenska elever presterar på uppgiftsnivå med avseende på 
de tre kompetensdimensioner som mäts i PISA 2012. Totalt presterar svenska 
elever bättre än OECD på drygt en femtedel av uppgifterna och sämre än 
OECD på nästan hälften av uppgifterna. I PISA 2009 var andelen uppgifter där 
svenska elever presterade bättre än genomsnittet lika stor som andelen uppgifter 
där svenska elever presterade sämre. Jämfört med år 2006 har resultaten inom 
samtliga kompetenser försämrats. För kompetensen Förklara företeelser natur-
vetenskapligt presterade då svenska elever över OECD-nivå på 24 och under 
OECD-nivå på endast åtta uppgifter. Svenska elever har tidigare presterat bäst 
på denna kompetens vilket inte har förändrats i och med PISA 2012. För de 
båda övriga kompetenserna presterade svenska elever i PISA 2006 bättre på 
ungefär lika många uppgifter som man presterade sämre på i jämförelse med 
OECD. 
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Flickors och pojkars resultat
I PISA 2012 finns för första gången en statistiskt signifikant skillnad i resultat 
för naturvetenskap mellan svenska flickor och pojkar. Svenska flickors genom-
snittliga resultat är 489 poäng och de svenska pojkarna har ett resultat på  
481 poäng. Skillnaden i resultat för naturvetenskap mellan flickor och pojkar är, 
sett till hela OECD, mindre än för läsning och matematik. I mer än hälften  
av dessa länder finns det inga skillnader i resultat mellan flickor och pojkar. 
Bland de övriga nordiska länderna presterar flickor bättre än pojkar i Finland 
medan pojkar presterar bättre än flickor i Danmark. För Norge och Island  
finns inga genomsnittliga skillnader mellan flickor och pojkar inom naturveten-
skap.

Tabell 4.7 visar resultaten för svenska flickor och pojkar fördelat på de tre 
kompetensdimensionerna.

Tabell 4.7 Jämförelse pojkar – flickor på uppgiftsnivå – kompetensdimension.

Flickor  
signifikant bättre

Ingen  
skillnad

Pojkar  
signifikant bättre

Förklara företeelser 
naturvetenskapligt 2 18 2

Identifiera natur-
vetenskapliga  
frågeställningar

7 6 0

Använda natur-
vetenskapliga fakta 
och argument

4 12 2

Totalt 13 36 4

Här syns ingen skillnad mellan flickor och pojkar inom kompetensen Förklara 
företeelser naturvetenskapligt, där pojkar före PISA 2009 haft ett försteg. Inom 
kompetensen Använda naturvetenskapliga fakta och argument är fyra uppgifter 
till flickornas fördel, och pojkar presterar bättre på två uppgifter vilket är i stort 
sett oförändrat jämfört med tidigare mätningar. Skillnaden i resultat mellan 
flickor och pojkar är också oförändrad för kompetensen Identifiera naturve-
tenskapliga frågeställningar. Inte heller i den senaste mätningen lyckas pojkar 
prestera bättre än flickor på någon av dessa uppgifter.
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Resultatförändring över tid
I tabell 4.8 redovisas förändring över tid av andelen elever vars prestationer 
hamnar under prestationsnivå 2 respektive resultat på nivå 5 och över. För 
OECD minskar andelen elever som presterar på den lägsta nivån mellan åren 
2006 och 2012 samtidigt som den lågpresterande gruppen växer i Sverige. 
Andelen svenska pojkar som presterar resultat under nivå två är i PISA 2012  
25 procent vilket innebär att denna grupp har ökat med åtta procentenheter 
sedan 2006. Andelen flickor som presterar under nivå två har ökat med fyra 
procentenheter, från femton till 20 procent. Andelen flickor och pojkar som 
presterar på nivå fem och över har inte förändrats signifikant under samma 
period. 

Tabell 4.8 Andelen elever under nivå 2 och på nivå 5 och över i naturvetenskap samt förändring 
över tid (procent).

Under nivå 2 Nivå 5 och över

Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar

2006 Sverige 16 15 17 8 7 9

OECD 20 19 20 9 8 10

2012 Sverige 22 20 25 6 6 7

OECD 18 17 19 8 7 9

Förändring 
2006–2012

Sverige 6 4 8 –2 –1 –2

OECD –2 –3 –2 –1 0 0

Siffror markerade med fet stil avser signifikanta förändringar.
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Flera av de länder och regioner som uppvisar de största förbättringarna under 
perioden 2006 till 2012 hade förhållandevis låga resultat när de deltog i under-
sökningen 2006. Ungefär 15 procent av variationen i ett lands eller regions 
årliga resultatförändring kan förklaras av den initiala prestationen. Den genom-
snittliga årliga förändringen i PISA-poäng mellan 2006 och 2012 presenteras i 
figur 4.3. 

För OECD som helhet har resultaten stigit med en halv PISA-poäng varje år 
sedan 2006. Turkiet har den absolut högsta årliga ökningen med nästan dubbelt 
så många poäng som Singapore som hamnar på tredje plats. Polen hamnar mitt 
emellan dessa länder på andra plats med en årlig förbättring av resultaten med 
4,6 PISA-poäng. Antalet länder och regioner som uppvisar en årlig förbättring 
av resultaten är större än de som uppvisar en försämring. Den mest negativa 
utvecklingen uppvisar Sverige som under perioden i genomsnitt har försämrat 
resultatet med 3,1 poäng per år. Finlands resultat tillhör fortfarande de bästa 
trots att de uppvisar en negativ utveckling som liknar Sveriges eftersom deras 
fall är från en mycket högre nivå.

Figur 4.3 Genomsnittlig årlig förändring av medelvärdet i naturvetenskap.1
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1  Staplar markerade med ljusblå färg avser icke-signifikanta förändringar.  
Data avser årlig förändring mellan perioden 2006–2012. 
För Singapore och Shanghai-Kina baseras medelvärdet på perioden 2009–2012 eftersom de inte deltog i PISA 2006.
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Sammanfattning
I PISA 2009 hamnade det svenska resultatet i naturvetenskap för första gången 
sedan mätningarnas början år 2000 under genomsnittsnivån för OECD. 
Nedgången har fortsatt och är från 2006 fram till år 2012 18 poäng. Sveriges 
resultat är i 2012 års undersökning 485 poäng. Det är ett resultat som är  
16 poäng lägre än genomsnittet för OECD vilket innebär att 25 OECD-länder 
av totalt 34 nu presterar bättre än Sverige. 

Av tabell 4.8 framgår att den största nedgången jämfört med 2006 skett för 
de lågpresterande eleverna; ökningen av andelen svenska elever under nivå 2 är 
nära 6 procentenheter. Mellan 2009 och 2012 har dessutom andelen elever som 
presterar på nivå 5 och över minskat. 

Framför allt är det pojkar som har de största svårigheterna och för första 
gången presterar nu flickor som grupp resultat som är signifikant bättre. Sedan 
PISA 2006 har andelen svenska pojkar som presterar under nivå två ökat med  
8 procentenheter och motsvarande ökning för flickor är fyra procentenheter. 
Bilden av att pojkar halkar efter kunskapsmässigt stämmer överens med resulta-
ten från de nationella proven i NO för årskurs nio. År 2012 var andelen pojkar 
som enligt provresultaten ej nått målen större än andelen flickor, vilket gällde 
för de tre ämnena biologi, fysik och kemi. 

Det är möjligt att prestation kan kopplas samman med inställning till olika 
skolämnen. TIMSS 2011 visade att elever i årskurs fyra generellt klarar sig 
bättre i naturvetenskap jämfört med elever i årskurs 8 vilket kan tyda på en låg 
kunskapsutveckling mellan låg- och mellanstadiet upp till högstadiet (Skol-
verket, 2012a). På samma sätt förändras enligt samma undersökning elevers 
självförtroende att lära NO liksom viljan att lära sig dessa ämnen med stigande 
ålder. I årskurs fyra uppger 49 procent av eleverna att de har högt självförtro-
ende när det handlar om att lära sig NO. Denna siffra överstiger inte 14 procent 
för något av NO-ämnena i årskurs åtta. På liknade sätt uppgav 48 procent av 
eleverna i årskurs fyra att de var positivt inställda till att lära sig mer om NO 
men i årskurs åtta är det som mest 20 procent av eleverna som säger sig vara 
positivt inställda till att lära sig mer om något NO-ämne. 

Nya kursplaner infördes under 2011 men då de elever som deltar i PISA 
2012 i huvudsak har undervisats i enlighet med de tidigare kursplanerna är det 
alltför tidigt att säga vilken effekt dessa kursplaner har för resultaten i svensk 
skola. År 2015 är naturvetenskap återigen huvudområde i PISA vilket innebär 
utökade möjligheter att göra mer omfattande analyser av olika delresultat inom 
naturvetenskap. 





LÄSFÖRSTÅELSE 
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5. Läsförståelsen i PISA
Hur bra kan 15-åriga elever i Sverige och andra länder läsa? Detta kapitel 
presenterar resultaten från PISA 2012 kring läsning. Läsning har studerats i 
samtliga fem PISA-undersökningar (2000, 2003, 2006, 2009 och 2012). I PISA 
2000 och 2009 var läsning huvudområde. I PISA 2012, liksom 2003 och 2006, 
är läsning inte huvudområdet. De år då läsning inte är ett huvudområde gör 
eleverna färre läsuppgifter och de frågor som eleverna besvarar i elevenkäten är 
inte i första hand relaterade till läsning. PISA-rapporterna från 2000 och 2009 
innehåller alltså mer om läsning än rapporterna från 2003, 2006 och denna från 
2012.

I PISA 2009 genomfördes för första gången ett digitalt läsprov. Deltagande 
i detta var inte del av den stora PISA-undersökningen och antalet länder som 
genomförde detta prov var också färre än antalet som deltog i PISA:s huvud-
undersökning. De svenska resultaten från det digitala läsprovet presenterades i 
en särskild rapport (Skolverket, 2011b). I PISA 2012 erbjöds åter intresserade 
länder att göra ett digitalt läsprov. I PISA:s huvudundersökning deltog 65 län-
der och av dessa deltog 32 i det digitala läsprovet. 

I de följande delarna av detta kapitel presenteras först hur PISA:s läsprov har 
konstruerats, hur det förhåller sig till de svenska kursplanerna, hur olika läs-
nivåer konstruerats samt några exempel på uppgifter som ingår i PISA:s läsprov. 
Därefter presenteras resultaten från det traditionella läsprovet och från det digi-
tala läsprovet. Avslutningsvis tas i kapitlet upp hur de svenska elevernas resultat 
på PISA-undersökningarna i läsning utvecklats över tid.

Konstruktion av läsuppgifter
I de internationella PISA-rapporterna används begreppet reading literacy. Detta 
begrepp är inte helt lätt att översätta till svenska. Den översättning som används 
i de svenska PISA-rapporterna och som också används i denna är läsförståelse. 
Läsförståelse definieras i PISA enligt följande:

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 sam-
hället. (OECD, 2009; Skolverket, 2010a)

Denna definition förutsätter inte enbart att eleverna kan avkoda ord och direkt 
tolka innehållet utan innefattar också en mer tillämpad användning av läsförstå-
elsen. PISA:s definition av läsförståelse inkluderar förmågan att använda denna 
i en rad olika situationer där människor läser samt för läsning av olika typer av 
texter i olika media. Läsförståelsen innefattar också olika lässtrategier så som 
förmågan att leta efter praktisk information så väl som djupläsning som syftar 
till att förstå andra sätt att göra saker, tänka och att vara.

Inför PISA-undersökningen år 2000 utvecklades ett ramverk utifrån vilket 
läsuppgifter konstruerades. När läsning åter var huvudområde 2009 gjordes 
några revideringar av detta ramverk. I PISA 2012 används samma ramverk 
för läsning som användes i PISA 2009. Den läsare som vill ha en mer utför-
lig beskrivning hänvisas till ramverket från 2009 (OECD, 2009) eller till den 
beskrivning som ges av ramverket i den svenska PISA-rapporten för 2009  
(Skolverket, 2010a). Nedan ges enbart en kort sammanfattning av ramverket.
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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. 
Dessa tre huvuddimensioner har använts vid arbetet med att konstruera PISA:s 
läsprov.

Med texter menas den uppsättning material som läses. Den är uppdelad i ett 
antal underkategorier: medium, miljö, textformat och texttyp. Medium används 
för att göra en distinktion mellan läsning på papper och digital läsning efter-
som dessa två typer av läsning kräver delvis olika förmågor och kunskaper av 
den som läser. I denna rapport rapporteras både resultaten från provet med 
läsning på papper och för digital läsning. Dessa resultat rapporteras separat. 
Textformat används för att göra en distinktion mellan löpande (i meningar och 
stycken) och en för icke-löpande texter (i förteckningar, tabeller och diagram). 
Miljö-kategorin 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 
meddelande-baserade texter 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 huvuddimensionen, läsprocesser, definierar hur en läsare tar sig an 
en text: söka och inhämta information i en text, sammanföra och tolka det lästa 
samt reflektera och utvärdera en text i relation till sin egen erfarenhet.

Den tredje huvuddimensionen beskriver de sammanhang för vilka texter är 
producerade. Texterna i PISA är indelade efter fyra sammanhang i enlighet 
med deras förmodade mottagare och syfte, snarare än en plats där läsaktivite-
ten genomförs: för personligt bruk, för offentligt bruk, för utbildning och i 
samband med arbete.

I PISA 2009 redovisades inte enbart elevernas resultat på det traditionella 
läsprovet som helhet utan också elevernas resultat på olika delskalor kopplade 
till de olika textformaten löpande texter och icke-löpande texter samt till de 
olika läsprocesserna söka och inhämta information, sammanföra och tolka samt 
reflektera och utvärdera. Eftersom läsning inte var huvudområde i PISA 2012 
har eleverna gjort färre läsuppgifter vilket innebär att resultaten enbart presente-
ras från en sammantagen lässkala inkluderande de olika delarna.

Utvecklandet av läsuppgifterna i PISA har samordnats av ett internationellt 
konsortium under ledning av en grupp experter från deltagande länder. Län-
derna har getts möjlighet att bidra med stimulusmaterial och uppgifter som har 
granskats, utprövats och förbättrats fram till användningen. Urvalet av stimulus-
material har gjorts utifrån teknisk kvalitet, kulturell lämplighet, intressenivå för 
15-åringar, överensstämmelse med ovan beskrivna ramverk och utifrån kravet 
på uppgifter med mycket varierande svårighetsgrad. 

Läsningen i PISA och den svenska kursplanen
Avsikten med PISA är inte att i första hand undersöka hur bra elever klarar av 
innehållet i en viss kursplan, varken den svenska eller någon annan. Som beskri-
vits tidigare i denna rapport är syftet med PISA att undersöka hur väl rustade 
15-åringar är för att möta framtiden. Trots detta kan det vara av intresse att 
jämföra huvuddragen i PISA:s utgångspunkter för läsning med det som står om 
läsning i den svenska kursplanen för ämnet svenska. De elever som genomförde 
PISA:s läsprov 2012 har under större delen av sin skolgång följt kursplanen 
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för svenska från år 2000 och den som reviderades 2008 (Skolverket, 2008b). 
Denna kursplan kommer först att jämföras med PISA nedan, men eftersom en 
ny kursplan infördes 2011 (Skolverket, 2011a) görs också en jämförelse mellan 
denna och PISA.

Enligt den genomgång som gjordes i huvudrapporten från PISA 2009 
(Skolverket, 2010a) står klart att det finns mycket tydliga gemensamma drag i 
PISA:s ramverk och i kursplanen i svenska. 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) framhålls också i den svenska kursplanen. Både PISA och den svenska 
kursplanen betonar de uppgifter en elev förväntas utföra i samband med sin läs-
ning. Som beskrivits ovan talas i PISA:s ramverk om tre läsprocesser som en elev 
kan utföra i samband med sin läsning. I kursplanen i svenska lyfts också denna 
processdimension fram på flera ställen. 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. 
Kursplanen i svenska tar även upp, om än mindre explicit, 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. 

Det kan alltså konstateras att de tre dimensioner som enligt PISA antas vara 
involverade när en läsare ger respons på en text 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 (Skolverket, 2006a).

Eftersom digital läsning särskilt behandlas i PISA och i denna rapport finns 
också anledning att titta på hur detta tas upp i kursplanen för svenska. Digital 
läsning tas inte direkt upp i kursplanen, men det anges att det är önskvärt att 
eleven ”utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta informa-
tion, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin 
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” (Skol-
verket, 2008b, s. 98). Vidare skrivs ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver 
inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, roll-
spel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, 
uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 
talade texter även bilder” (Skolverket, 2008b, s. 99). Det finns alltså också stöd  
i kursplanen i svenska för att elever ska kunna använda digital teknik för att läsa. 

I och med införandet av en ny läroplan 2011 har också nya kursplaner tagits 
fram (Skolverket, 2011a). Som ett centralt mål för undervisningen i svenska 
anges att eleverna ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och 
analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011a, 
s. 222). Bland det centrala innehållet för svenskämnet i årskurserna 7–9 anges 
”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att 
urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 224). Detta innehåll korresponderar väl 
mot de tre dimensioner som enligt PISA antas vara involverade när en läsare 
ger respons på en text. I PISA:s ramverk nämns att hämta information, tolka, 
kritiskt granska och reflektera vilket har sin motsvarighet i kursplanens ”att för-
stå, tolka och analysera texter”. PISA:s angivande av olika slag av texter har sin 
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motsvarighet i ”texter från olika medier”. Slutligen finns också en motsvarighet 
till kursplanens att ”urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 
avsändare och sammanhang” i det som i PISA:s ramverk anges som texter som 
finns i olika sammanhang och med olika syften. När det gäller den digitala 
läsningen så anges förutom det innehåll från kursplanen som nämns ovan också 
”Informationssökning på bibliotek och på Internet…” (Skolverket, 2011a,  
s. 227) samt hur ”man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors 
tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2011a, s. 227). 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att såväl den tidigare kursplanen 
i svenska som den nya från 2011 har många likheter med PISA:s ramverk för 
läsning. De exakta ordalydelserna kan skifta något, men det är samma områden 
som täcks in.

Indelning i läsnivåer
I PISA 2009, där läsning var huvudområdet, användes en total lässkala som 
inbegrep alla uppgifterna i läsprovet. Samma skala används för läsningen i PISA 
2012 även om antalet uppgifter i läsning som eleverna gör är färre till antalet. 
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 2012, liksom i PISA 2009, finns sju nivåer av läsför-
måga. Nivå 1b är den lägsta nivån följd av nivå 1a, nivå 2, nivå 3, nivå 4, nivå 5 
och nivå 6. Nivå 6 är följaktligen den högsta nivån.

Tabell 5.1 presenterar de utmärkande dragen hos den läsförmåga som krävs 
på varje nivå av lässkalan. 
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Tabell 5.1 Sammanfattande beskrivningar av de sju nivåerna på lässkalan.

Nivå Undre poäng-
gräns för 
respektive 
nivå.

Andel elever 
som kan ut-
föra uppgifter 
på denna 
nivå eller 
högre (OECD 
medel)

Uppgifternas beskaffenhet

6  698 1,1% 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 framträ-
dande 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  8,4% Uppgifter på denna nivå vilka inbegriper inhämtning av information kräver att läsa-
ren 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 inne-
håll 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  29,5% Uppgifter på denna nivå som rör inhämtning av information kräver att läsaren hit-
tar 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 58,6% Uppgifter på denna nivå kräver att läsaren hittar och i vissa fall känner igen relatio-
nen mellan flera informationspartier som måste uppfylla flera villkor. Tolkningsupp-
gifter 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 förvän-
tade, 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  82,1% 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 jämfö-
relse eller flera kopplingar mellan texten och kunskaper utanför denna genom att 
utnyttja personliga erfarenheter och attityder. 
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Nivå Undre poäng-
gräns för 
respektive 
nivå.

Andel elever 
som kan ut-
föra uppgifter 
på denna 
nivå eller 
högre (OECD 
medel)

Uppgifternas beskaffenhet

1a  335  94,3% 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 efterfrå-
gade 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  98,7% 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. 

Uppgifter i läsning
För att kunna fastställa trender på ett säkert sätt inom PISA är det nödvändigt 
att ett tillräckligt antal uppgifter återkommer i undersökning efter undersök-
ning. De uppgifter som inte ska användas i kommande undersökningar offent-
liggörs efter undersökningen för att visa hur prestationerna mättes. Nedan följer 
ett urval av uppgifter som använts i tidigare undersökningar (huvudstudier eller 
pilotstudier). De tre uppgifter som presenteras och kommenteras nedan ingick 
inte bland de uppgifter som eleverna besvarade i PISA 2012 utan i pilotstudien 
2008 och i huvudstudien 2009. Avsikten med att presentera dem är att åskåd-
liggöra hur dragen i ramverket och de beskrivna läsnivåerna tar sig uttryck i 
konkreta uppgifter. De tre uppgifter som presenteras nedan finns också tillgäng-
liga i OECD/PISA: Frisläppta uppgifter. Läsning PISA 2009 (Skolverket, 2010b). 
Den som är intresserad av att se hur de digitala läsuppgifterna konstruerats kan 
besöka Skolverkets webbplats (http://www.skolverket.se ). På den webbsida som 
innehåller frisläppta uppgifter finns en länk till de digitala läsuppgifterna.
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Handlingen äger rum på ett slott vid stranden 
i Italien.

AKT I
Ett stiligt gästrum i ett mycket vackert 
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 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 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

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.

ADAM

Jag förmodar att det måste vara svårt.

TURAI

Det är det – förbaskat svårt. Pjäsen börjar. 
Publiken tystnar. Skådespelarna tar plats på 
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

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

TURAI

Det är omöjligt.

GAL

Det går inte en halvtimme utan att du diskute-
rar teater, skådespelare, pjäser. Det finns väl 
annat här i världen.

TURAI

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

GAL

Du borde inte bli så förslavad av ditt yrke.

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 slot-
tet, 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.

GAL

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 teater- 
affischer om bra komedier och operetter står 
det: av Gal och Turai. Naturligtvis är det här 
mitt yrke också.

GAL OCH TURAI

Tillsammans. Och den här unge mannen …

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 herrars senaste 
operett. Det är mitt första verk för scenen.  

PJÄSEN ÄR HUVUDSAKEN
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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 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 helt ensam i världen. Jag har inget 
namn. Jag har inga pengar.

TURAI

Men du är ung.

GAL

Och begåvad.

ADAM

Och jag är kär i primadonnan.

TURAI

Det hade du inte behövt lägga till. Alla i publi-
ken skulle räkna ut det ändå.

Alla sätter sig.

TURAI

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

GAL

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

TURAI

Tro mig, så svårt är det inte. Tänk bara på det 
hela som …

GAL

Okej, okej, okej, Börja bara inte prata om tea-
tern 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 )

FRÅGA 3 
Vad gjorde personerna i pjäsen precis innan ridån gick upp?

Poängsättning 

UPPGIFTENS SYFTE:
Söka och hitta: Hitta information
Hitta en beskrivning av en handling som äger rum före händelserna i en pjäs

Full poäng
Kod 1: Omnämner middag eller att dricka champagne.  
 Kan omskriva eller citera texten direkt.

•	 De	har	just	ätit	middag	och	druckit	champagne.
•	 “Vi	har	just	kommit	hit	från	matsalen	där	vi	har	ätit	en	utsökt	middag.” 

[direkt citat]
•	 “En	utsökt	middag	och	druckit	två	flaskor	champagne.”	[direkt citat]
•	 Middag	och	vin.
•	 Middag.
•	 Drack	champagne.
•	 Åt	middag	och	drack.
•	 De	var	i	matsalen.
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Ingen poäng
Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.

Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.
•	 Vi	tre	är	gäster	på	det	här	slottet.
•	 De	samtalar	högljutt	bakom	dörren.	 

[Detta är en del av första akten, inte något som föregår den.]
•	 De	beställde	Adams	frack	och	smoking	åt	honom.	 

[inte precis innan händelserna i texten]
•	 Gjorde	sig	klara	att	ta	plats	på	scenen.	 

[Syftar på skådespelarna snarare än personerna i pjäsen.]
•	 Äger	rum	på	ett	slott	på	stranden	i	Italien.
•	 Pratade	om	teatern.

Kod 9: Saknas.

Kommentar:

Fråga 3 till texten ”Pjäsen är huvudsaken” är ett exempel på en fråga på nivå 6. 
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 texten ”Pjäsen är huvudsaken” är inledningen 
till ett teaterstycke av den ungerske dramatikern Ferenc Molnár, men här ges 
ingen mer orientering om platsen. 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 besvärliga, 
och tonen ofta är småpratig, är anslaget i språket en smula konstlat. Det vikti-
gaste 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.

En hög nivå av tolkningsfärdigheter krävs för att definiera innebörden i frå-
gans terminologi i förhållande till texten. Eleverna behöver vara uppmärksamma 
på skillnaden mellan rollfigurer och skådespelare. Frågan hänvisar till vad roll-
figurerna (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, som befann sig i matsalen och åt middag precis innan 
de gick 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 är att den informationen som krävs för att 
besvara frågan finns på ett oväntat ställe. Frågan hänvisar till vad som utspelas 
”innan ridån gick upp”, vilket normalt skulle få läsaren att leta i scenens inled-
ning, början av 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 iögonfallande information. Nödvändigheten i att ta till sig informa-
tion som motsäger förväntningarna – där läsaren behöver ägna full uppmärk-
samhet åt texten på ett sätt som står i kontrast till hans/hennes förutfattade 
meningar – är mycket typisk för de mest krävande läsuppgifterna i PISA.
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FRÅGA 7
Vad gör dramatikern Molnar genomgående i detta utdrag?

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

Poängsättning 7

UPPGIFTENS SYFTE:
Sammanföra och tolka: Göra en tolkning

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

Kommentar:

Fråga 7 till texten ”Pjäsen är huvudsaken” är ett exempel på en fråga som kräver 
en läsförmåga som motsvarar nivå 4 på lässkalan.

I denna uppgift blir eleven ombedd att inta ett globalt perspektiv och bilda 
sig en bred förståelse genom att sammanföra och tolka implikationerna av dialo-
gen i hela texten. Uppgiften inbegriper att upptäcka det begreppsmässiga temat 
i en del av en teaterpjäs, där temat är litterärt och abstrakt. Detta är en flervals-
fråga där det korrekta svaret är D (”Han använder personerna i pjäsen för att 
leva ut ett av sina egna författarproblem.”)
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VARMLUFTSBALLONG

 

Höjdrekord för varmluftsballonger
Den indiske piloten Vijaypat Singhania slog höjdrekordet för varmlufts-
ballonger den 26 november 2005. Han blev den förste som flög en 
ballong på en höjd av 21 000 meter över havet.

Höjdrekord:
21 000 m

Syre: endast 4 % av vad 
som finns vid markytan.

Förra rekordet:  
19 800 m

Temperatur:  
-95 °C

Ungefärlig  
landningsplats

Mumbai

Jumbojet:  
10 000 m

Gondol: 
Höjd: 2,7 m Bredd: 1,3 m

Vikt: 
1 800 kg

Uppblåsning: 
2,5 timmar

Storlek: 453 000 m3

(normal varmlufts- 
ballong: 481 m3)

Ballongen flög 
ut mot havet. 
När den mötte 
jetströmmen, 
fördes den 
tillbaka in över 
land igen.

Sidoventiler 
kan öppnas 
för att släppa 
ut varmluft vid 
nedstigning.

Storleken 
på en vanlig 
varmlufts- 
ballong

Sluten tryckkabin med  
isolerade fönster

Aluminiumkonstruktion, 
samma som hos flygplan

Vijaypat Singhania hade en rymd-
dräkt på sig under färden.

Höjd: 49 m

New Dehli

483 km

Väv:  
Nylon
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UPPGIFT 6 
Varför är det två bilder av ballonger?

A. För att jämföra storleken på Sing-
hanias varmluftsballong före och 
efter den hade blåsts upp.

B. För att jämföra storleken på Sing-
hanias ballong med andra varm-
luftsballongers.

C. För att visa att Singhanias ballong 
ser liten ut från marken.

D. För att visa att Singhanias varm-
luftsballong nästan kolliderade 
med en annan ballong.

Poängsättning 

UPPGIFTENS SYFTE:
Reflektera och värdera: Reflektera över och värdera innehållet i en text
Uppfatta syftet med hopkopplade illustrationer i en schematisk beskrivande bild

Full poäng
Kod 1: B. För att jämföra storleken på Singhanias ballong med andra varmlufts-
     ballongers.

Ingen poäng
Kod 0: Annat.
Kod 9: Saknas.

Kommentar:

Uppgift 6 till texten ”Varmluftsballong” är en fråga som typiskt motsvarar nedre 
delen av nivå 2 i svårighetsgrad. Denna uppgift klassificeras som en uppgift där 
syftet är att kunna reflektera och värdera eftersom den ställer en fråga om avsik-
ten med framställningen i texten. Den fokuserar på en del av bilden – illustra-
tionen av två ballonger – och ber eleverna att överväga syftet med denna bild. 
I textens övergripande syfte, att beskriva (och hylla) Singhanias ballongfärd, 
ger ballongillustrationen budskapet ”Detta är verkligen en ballongfärd på hög 
höjd”. Figuren med den lilla ballongen (”Storleken på en vanlig varmlufts-
ballong”) klargör att detta är en annan slags ballong än Singhanias. Uppmärk-
samma elever kommer att förstå att alternativ A och C inte är rimliga och att 
alternativ D saknar stöd i texten. Korrekt svar är alternativ B. 
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UPPGIFT 8

Vad är textens huvudbudskap?

A. Singhania svävade i fara under sin ballongfärd.
B. Singhania satte nytt världsrekord.
C. Singhania färdades över både land och vatten.
D. Singhanias varmluftsballong var enormt stor.

Poängsättning 

UPPGIFTENS SYFTE:
Integrera och tolka: Förstå huvudbudskapet 
Identifiera huvudbudskapet i en schematisk beskrivande bild

Full poäng
Kod 1: B. Singhania satte nytt världsrekord.

Ingen poäng
Kod 0: Annat.
Kod 9: Saknas.

Kommentar:

Uppgift 8 till texten ”Varmluftsballong” är en typisk fråga på nivå 1a. 
Huvudtanken i denna icke-löpande text är angiven uttryckligen och tydligt flera 
gånger i bland annat uppgiftens rubrik ”Höjdrekord för varmluftsballonger”. 
Trots att textens huvudtanke är tydligt angiven är uppgiftens syfte att integrera 
och tolka med preciseringen att förstå huvudbudskapet eftersom det handlar om 
att skilja den viktigaste och övergripande informationen från mindre betydelse-
full information i texten. Eleven svarar på en flervalsfråga. Det första alternativet 
– A ”Singhania svävade i fara under sin ballongfärd” skulle kunna tänkas vara 
ett möjligt svar, men har inget stöd i texten och kan alltså inte anses vara textens 
huvudbudskap. Det tredje alternativet – C ”Singhania färdades över både land 
och vatten” – återger korrekt information som finns i texten, men detta är en 
detalj snarare än en huvudtanke. Det fjärde alternativet – D ”Singhanias varm-
luftsballong var enormt stor” – refererar till illustrationen till texten, men kan 
heller inte anses vara huvudtanken. Rätt svar är B.
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GIRIGBUKEN OCH HANS GULD
En fabel av Aisopos

En girigbuk sålde allt han ägde och köpte en stor guldklimp som han grävde ner i ett 
hål i marken bredvid en gammal mur. Varje dag gick han dit för att titta på den. En av 
hans arbetare iakttog girigbukens täta besök på platsen och beslöt att bevaka hans 
rörelser. Arbetaren upptäckte snart hemligheten med den gömda skatten, grävde upp 
guldklimpen och stal den. Vid sitt nästa besök fann girigbuken att hålet var tomt och 
han började slita sitt hår och utstöta höga klagorop. 

En granne såg att han var utom sig av sorg och när han fick reda på orsaken sade 
han: “Snälla du, sörj inte så hårt; gå i stället efter en sten och lägg den i hålet och 
inbilla dig att guldet fortfarande ligger där. Det kommer att vara till lika stor nytta för 
dig; för när guldet var där, så hade du det inte, eftersom du inte hade den minsta 
nytta av det.”

UPPGIFT 5
Här är en del av ett samtal mellan två personer som har läst “Girigbuken och hans 
guld”. 

Poängsättning 

UPPGIFTENS SYFTE:
Integrera och tolka: Göra en tolkning
Sätta en detalj i en fabel i samband med dess huvudsyfte

Full poäng
Kod 1: Uppfattar att berättelsens budskap hänger på att guldet ersätts med någonting 
oanvändbart eller värdelöst.
•	 Det	behövde	ersättas	med	någonting	värdelöst;	det	är	just	det	som	är	poängen
•	 Stenen	är	viktig	i	berättelsen,	därför	att	hela	poängen	är	att	han	lika	gärna	kunde	

ha grävt ner en sten eftersom han inte hade någon glädje av guldet.
•	 Om	man	ersatte	det	med	någonting	bättre	än	en	sten,	så	skulle	man	missa	

poängen, därför att det som var nedgrävt behövde vara någonting riktigt oanvänd-
bart.

•	 En	sten	är	oanvändbar,	men	det	var	guldet	också	för	girigbuken!
•	 Någonting	bättre	skulle	vara	någonting	han	kunde	använda	–	han	använde	inte	

guldet, det var det som mannen påpekade.

Grannen var otrevlig. 
Han kunde ha ersatt 
guldet med någonting 
bättre än en sten.

Nej, det kunde han 
inte. Stenen var  
viktig i berättelsen.

Vad skulle person 2 kunna säga till stöd för sin åsikt?

Person 1 Person 2
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Ingen poäng
Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar. 
•	 Stenen	var	viktig	i	berättelsen.	[upprepar	frågetexten]
•	 Det	krävdes	att	det	var	en	sten.	[saknar	förklaring]
•	 Det	skulle	inte	ha	varit	samma	sak.	[oklart]
 Visar på felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.
•	 Det	måste	vara	en	sten	för	en	sten	är	tung.

Kod 9: Saknas.

Kommentar:

Uppgift 5 till texten ”Girigbuken och hans guld” är på nivå 3 som kräver ett 
öppet svar. Uppgiften innehåller en dialog mellan två tänkta personer som ger 
motstridiga tolkningar av berättelsen. Endast den andra personens uppfattning 
står i överensstämmelse med de slutsatser som kan dras utifrån berättelsen så 
genom att ge argument till stöd för den uppfattningen visar läsarna att de har 
förstått poängen med berättelsen – fabelns sensmoral. Den relativa svårigheten 
med uppgiften är att eleverna behöver göra en hel del arbete för att producera 
ett svar som ger full poäng. Först måste de förstå grannens formella sätt att tala.  
För det andra är relationen mellan texten och den efterfrågade informationen 
inte uppenbar. Det finns inget eller lite stöd i texten som hjälper läsaren att 
tolka uppgiften, men referensen till stenen och grannen ska leda läsaren till 
fabelns slut.

För att få full poäng ska eleven på olika sätt uttrycka nyckelidén att rikedom 
är värdelöst om det inte används till något. För vaga svar om att ”stenen har ett 
symboliskt värde” ges ingen poäng.

UPPGIFT 7 R433Q07 – 019

Hur fick girigbuken en stor guldklimp?

POÄNGSÄTTNING 
UPPGIFTENS SYFTE:
Söka och hitta: Hitta information
Hitta information som uttryckligen anges i början av en kort text

Full poäng
Kod 1: Anger att han sålde allt han ägde. Kan omskriva eller citera direkt från   
 texten.

•	 Han	sålde	allt	han	ägde.
•	 Han	sålde	alla	sina	ägodelar.

Ingen poäng
Kod 0: Ger otillräckligt eller oklart svar.

•	 Det	var	hans.
•	 Han	förtjänade	det.
•	 Visar	på	felaktig förståelse av materialet eller ger ett orimligt eller irrelevant svar.
•	 Han	stal	det.

Kod 9: Saknas.
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Kommentar:

Uppgift 7 till texten ”Girigbuken och hans guld” är en uppgift på nivå 1b  
som kräver ett kort svar. Detta är en av de enklare frågorna som förekommit  
i PISA:s läsprov. Eleven förväntas kunna söka och hitta information som finns 
klart angiven i en kort texts början. För att få full poäng kan antingen texten 
citeras direkt, han ”sålde allt han ägde”, eller skrivas om på något sätt så som  
till exempel ”han sålde alla sina saker”. Det formella språket som förekommer  
i texten bör inte påverka svaren på denna uppgift mycket eftersom den efter- 
frågade informationen finns alldeles i början på texten. Trots att detta är en 
mycket lätt fråga kräver den en viss inferens. Läsaren måste dra slutsatsen att det 
finns ett samband mellan den första delen av meningen (att girigbuken sålde  
allt han ägde) och den andra delen (att han köpte guld).

Resultat på läsuppgifterna
Läsning har undersökts på två sätt i PISA 2012. Inom ramen för det prov 
som samtliga länder som deltar i PISA gör ingår ett antal läsuppgifter. Dessa 
uppgifter presenteras på traditionellt sätt på papper och svaren skrivs på pap-
per. I tillägg till det som vi kan kalla för de traditionella läsuppgifterna fanns 
möjlighet för länder att välja att låta eleverna också göra ett läsprov på dator 
där uppgifterna presenterades med hjälp av dator och svaren skrevs in på 
dator. Dessa uppgifter kan vi kalla för digitala läsuppgifter. Nedan presenteras 
först resultaten på de traditionella läsuppgifterna och därefter resultaten på de 
digitala läsuppgifterna.

Resultat på de traditionella läsuppgifterna
Resultaten på de traditionella läsuppgifterna från PISA 2012 kommer att pre-
senteras på olika sätt i detta avsnitt. Först redovisas andelen elever som presterar 
på olika nivåer av lässkalan (se avsnittet ”Indelning i läsnivåer” i detta kapitel). 
Därefter ges medelvärdena på lässkalan. Slutligen görs en jämförelse mellan 
flickors och pojkars resultat.

I de figurer och tabeller som finns i avsnittet presenteras de svenska resul-
taten tillsammans med resultat från andra länder. I några fall görs enbart en 
jämförelse med OECD som helhet men i de flesta figurer och tabeller görs 
en jämförelse med flera andra länder. Totalt deltog 65 länder/regioner i PISA 
2012. I tabell 5.2 ges medelvärdena för samtliga deltagande länder. I övriga 
tabeller och figurer har, liksom i andra delar av denna rapport, framställningen 
begränsats till OECD-länderna samt ytterligare några länder av särskilt intresse 
(Hongkong-Kina, Lettland, Litauen, Macao-Kina, Ryssland, Shanghai-Kina, 
Singapore, Taiwan och Vietnam).

Figur 5.1 visar andel elever på de två högsta nivåerna på lässkalan, nivå 5 och 
6. Elever som läser på dessa nivåer läser mycket bra. Fråga 3 till texten ”Pjäsen 
är huvudsaken” är ett exempel på en fråga på nivå 6 (se avsnittet ”Uppgifter i 
läsning” i detta kapitel).
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Figur 5.1 Andel elever på nivå 5 och över i läsning. 
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I genomsnitt bland OECD-länderna ligger åtta procent av eleverna på nivå 5 
och över denna nivå. Den högsta andelen elever på denna nivå (25 procent) 
finns i Shanghai-Kina följt av Singapore (21 procent). Med undantag av  
Slovakien, Turkiet, Lettland, Litauen, Chile och Mexico når fem procent eller 
mer än fem procent av eleverna i OECD-länderna denna nivå.

I Sverige ligger åtta procent av eleverna på nivåerna 5 och över. Motsvarande 
andel bland de övriga nordiska länderna är: Finland (13 procent), Norge  
(10 procent), Island (6 procent) och Danmark (5 procent).
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Figur 5.2 visar andel elever som ligger under nivå 2 på lässkalan, det vill säga på 
nivåerna 1a, 1b och under dessa nivåer. En hög andel elever på dessa nivåer visar 
att det finns stora grupper av elever som har problem med sin läsning. Elever 
som ligger under nivå 2 kan i regel antas ha svaga läsfärdigheter. Fråga 8 till 
texten ”Varmluftsballong” är ett exempel på en fråga på nivå 1a och fråga 7 till 
texten ”Girigbuken och hans guld” är ett exempel på en fråga på nivå 1b  
(se avsnittet ”Uppgifter i läsning” i detta kapitel).

Figur 5.2 Andel elever under nivå 2 i läsning. 
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I genomsnitt ligger 18 procent av eleverna bland OECD-länderna under nivå 
2 och sex procent av eleverna når inte ens nivå 1a. Den lägsta andelen elever på 
dessa nivåer finns i Shanghai-Kina (3 procent). I Hongkong-Kina, Sydkorea, 
Estland och Vietnam finns mindre än 10 procent av eleverna under nivå 2. 

I Sverige presterar 23 procent av eleverna under nivå 2. Motsvarande andelar 
i de övriga nordiska länderna är: Finland (11 procent), Danmark (15 procent), 
Norge (16 procent) och Island (21 procent). Värt att notera är att enbart fyra 
OECD-länder har en större andel elever på dessa nivåer än Sverige: Israel (24 
procent), Slovakien (28 procent), Chile (33 procent) och Mexico (41 procent).

I figurerna ovan har resultaten i läsning från PISA 2012 presenterats genom 
att jämföra andelen elever på olika nivåer i lässkalan. I tabell 5.2 presenteras 
medelvärdena på läsprovet bland de deltagande länderna. För PISA 2012 är 
OECD-medelvärdet 496 poäng. I kolumnen till vänster ligger de länder som 
har signifikant högre medelvärde än Sverige och i kolumnen till höger de länder 
med signifikant lägre medelvärde än Sverige. De länder som ligger i den mel-
lersta kolumnen har ett medelvärde som inte är signifikant skilt från det svenska 
medelvärdet.

Bland länderna med de högsta medelvärdena finner vi Shanghai-Kina (570), 
Hongkong-Kina (545), Singapore (542), Japan (538) och Sydkorea (536).  
Medelvärdena varierar stort mellan länderna från 570 (Shanghai-Kina) till  
384 (Peru).

Det svenska medelvärdet på lässkalan i PISA 2012 är 483 poäng och det är 
signifikant lägre än OECD-medelvärdet. Av totalt 34 OECD länder kan note-
ras att 19 av dessa har ett medelvärde som är signifikant högre än det svenska 
medelvärdet och tre har ett medelvärde som är signifikant lägre än det svenska. 
Bland OECD-länderna är det 11 som har ett medelvärde som inte är signifikant 
skilt från det svenska medelvärdet.

I jämförelse med de övriga nordiska länderna kan noteras att Finland (524 
poäng), Norge (504 poäng) och Danmark (496 poäng) har signifikant högre 
medelvärden än Sverige. Island har samma medelvärde som Sverige (483 
poäng).

De allra flesta undersökningar som gjorts av elevers läsning visar att flickor 
läser bättre än pojkar. Utifrån detta är det av intresse att använda data från 
PISA 2012 för att jämföra flickors och pojkars resultat. I Sverige är flickornas 
medelvärde 509 poäng och pojkarnas 458 poäng. Motsvarande medelvärden 
för OECD som helhet är 515 poäng för flickorna och 478 poäng för pojkarna. 
Såväl flickor som pojkar i Sverige har medelvärden som är signifikant lägre än 
OECD:s respektive medelvärden för flickor och pojkar. Figur 5.3 visar hur stor 
skillnaden är mellan flickors och pojkars resultat på den kombinerade lässkalan.
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Tabell 5.2 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 i resultat  
(Sverige 483 p)

Länder med signifikant sämre 
resultat än Sverige

OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng

Japan 538 Italien 490 Slovakien 463

Sydkorea 536 Österrike 490 Chile 441

Finland 524 Ungern 488 Mexiko 424

Irland 523 Spanien 488 Övriga länder

Kanada 523 Luxemburg 488 Cypern 449

Polen 518 Portugal 488 Serbien 446

Estland 516 Israel 486 UAE 442

Nya Zeeland 512 Island 483 Thailand 441

Australien 512 Sverige 483 Costa Rica 441

Nederländerna 511 Slovenien 481 Rumänien 438

Belgien 509 Grekland 477 Bulgarien 436

Schweiz 509 Turkiet 475 Montenegro 422

Tyskland 508 Övriga länder Uruguay 411

Frankrike 505 Lettland 489 Brasilien 410

Norge 504 Kroatien 485 Tunisien 404

Storbritannien 499 Litauen 477 Colombia 403

USA 498 Ryssland 475 Jordanien 399

Danmark 496 Malaysia 398

Tjeckien 493 Indonesien 396

Övriga länder Argentina 396

Shanghai-Kina 570 Albanien 394

Hongkong-Kina 545 Kazakhstan 393

Singapore 542 Qatar 388

Taiwan 523 Peru 384

Liechtenstein 516

Macao-Kina 509

Vietnam 508
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Figur 5.3 Skillnaden mellan flickors och pojkars läsresultat i poäng.
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Som framgår av figur 5.3 har flickor i samtliga länder ett bättre resultat på läs-
skalan än pojkar. Den genomsnittliga skillnaden i OECD-länderna är 38 poäng. 
Minst är skillnaden i Chile (23 poäng) och störst i Finland (62 poäng). 

Av intresse är också att se hur flickor och pojkar fördelar sig på de olika 
nivåerna i lässkalan. Tabell 5.3 visar andelen flickor och pojkar samt differensen 
mellan dem i Sverige och i OECD-länderna på lässkalans olika nivåer.
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Tabell 5.3 Andel (procent) flickor och pojkar på olika nivåer i läsning.

Sverige OECD-länderna

Nivå Flickor Pojkar Differens Flickor Pojkar Differens
% % % % % %

6 1,7 0,8 0,9* 1,5 0,8 0,7

5 8,9 4,6 4,3 9,3 5,4 3,9

4 22,8 14,4 8,3 24,6 17,6 7,0

3 30,2 24,4 5,8 31,0 27,2 3,8

2 22,6 24,5 –2,0 21,7 25,2 –3,5

1a 9,6 18,0 –8,4 9,0 15,5 –6,5

1b 3,3 8,6 –5,3 2,4 6,3 –3,8

under 1b 1,0 4,7 –3,6 0,5 2,1 –1,6

Statistiskt signifikanta differenser är markerade med fetstil (* p<0,05, övriga p<0,001).

På nivå 5 och 6 är andelen flickor större än andelen pojkar, 11 procent jämfört 
med fem procent. Under nivå 2 är andelen pojkar större än andelen flickor,  
31 procent jämfört med 14 procent. Nästan var tredje pojke ligger alltså under 
nivå 2. För OECD som helhet gäller att 11 procent av flickorna och sex procent 
av pojkarna ligger på nivå 5 och 6. Andelen flickor under nivå 2 är 12 procent 
och andelen pojkar 24 procent. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att:
•	 i Sverige ligger åtta procent av eleverna på nivå 5 och 6 vilket är samma andel 

som i OECD som helhet, 

•	 i Sverige ligger 23 procent av eleverna under nivå 2 vilket är en större andel 
än i OECD som helhet,

•	 endast fyra OECD-länder har en större andel elever under nivå 2 än Sverige,

•	 Sveriges medelvärde på lässkalan är signifikant lägre än OECD:s medelvärde,

•	 19 OECD-länder har ett medelvärde som är signifikant högre än det svenska 
medelvärdet,

•	 11 OECD-länder har ett medelvärde som inte signifikant skiljer sig från det 
svenska medelvärdet,

•	 tre OECD-länder har ett medelvärde som är signifikant lägre än det svenska 
medelvärdet, 

•	 flickor i Sverige, liksom i OECD som helhet, har bättre resultat på lässkalan 
än pojkar,

•	 andelen flickor på nivå 5 och 6 är större än andelen pojkar på dessa nivåer,

•	 andelen pojkar under nivå 2 är större än andelen flickor på dessa nivåer 

•	 nästan var tredje pojke ligger under nivå 2.
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Resultat på de digitala läsuppgifterna
Utöver det traditionella läsprovet fanns också möjlighet i PISA 2012 att genom-
föra ett digitalt läsprov av samma typ som det prov som gjordes i ett tillägg till 
PISA 2009. För en beskrivning av vad som begreppet digital läsning refererar till 
se rapporten Eleverna och nätet: PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa 
och värdera digital information (Skolverket, 2011). Totalt genomförde 32 länder 
och regioner det digitala läsprovet, däribland Sverige.4 I detta avsnitt kommer 
resultaten från det digitala läsprovet att presenteras. Först görs en jämförelse 
mellan andel elever i olika länder på olika nivåer på PISA:s läskala. Liksom i 
tidigare figurer och tabeller tas enbart OECD-länder samt ytterligare några 
länder (Hongkong-Kina, Macao-Kina, Ryssland, Shanghai-Kina, Singapore och 
Taiwan) med om inte annat anges. Därefter presenteras medelvärdena för samt-
liga länder som deltog i det digitala läsprovet. Avslutningsvis görs en jämförelse 
mellan flickors och pojkars resultat.

Figur 5.4 visar andel elever som ligger under nivå 2 (nivåerna 1a, 1b och 
under dessa) på den digitala lässkalan. Elever som ligger under nivå 2 har pro-
blem med att läsa annat än relativt enkla texter (se tabell 5.1 för en beskrivning 
av nivåerna 1a och 1b). 

Figur 5.4 Andel elever (procent) under nivå 2.
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4 De OECD-länder som inte genomförde det digitala läsprovet var Finland, Grekland, Island, 
Luxemburg, Mexico, Nya Zeeland, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien och 
Turkiet. 
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I genomsnitt ligger 18 procent av eleverna under nivå 2 bland OECD-länderna. De 
lägsta andelarna elever under nivå 2 finns i Sydkorea och Singapore (4 procent), 
Japan (5 procent), Macao-Kina (7 procent) samt Hong Kong-Kina, Shanghai-
Kina och Kanada (8 procent). Bland OECD-länderna är Ungern det land som 
har den högsta andelen elever under nivå 2 (32 procent).

I Sverige ligger 17 procent av eleverna under nivå 2. Motsvarande andel i 
Danmark är 14 procent och i Norge 17 procent.

Figur 5.5 visar elever som ligger på den högsta nivån på den digitala läs- 
skalan. Elever som läser på denna nivå läser utan några problem digitala texter 
(se tabell 5.1 för en beskrivning av nivåerna 5 och 6). 

Figur 5.5 Andel elever (procent) på nivå 5 och över. 
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Bland OECD-länderna ligger i medel åtta procent av eleverna på denna nivå.  
De högsta andelarna elever på de högsta nivåerna i lässkalan finns i Singapore  
(27 procent), Hong Kong-Kina (21 procent), Sydkorea (18 procent) samt i Japan 
och Kanada (14 procent).

I Sverige ligger åtta procent av eleverna på nivåerna 5 och över. Motsvarande 
andel i Norge är nio procent och i Danmark fyra procent.
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Tabell 5.4 visar de svenska elevernas medelvärde i jämförelse med andra länder. 
I tabellen har samtliga 32 länder som genomförde det digitala läsprovet tagits 
med. I de länder som finns i den vänstra kolumnen hade eleverna ett signifikant 
högre medelvärde än de svenska eleverna. I de länder som ligger i den högra 
kolumnen hade eleverna ett signifikant lägre medelvärde än de svenska eleverna. 
I de länder som tillsammans med Sverige ligger i den mellersta kolumnen hade 
eleverna ett medelvärde som inte är signifikant skilt från det svenska resultatet.

Tabell 5.4 Länder vars elevers resultat på den digitala lässkalan är bättre, inte signifikant skilt 
från eller sämre än svenska elevers.

Länder med signifikant  
bättre resultat än Sverige

Länder med ej signifikant 
 skillnad i resultat  
(Sverige 498 p)

Länder med signifikant sämre 
resultat än Sverige

OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng OECD-länder Poäng

Sydkorea 555 Italien 504 Portugal 486

Japan 545 Belgien 502 Österrike 480

Kanada 532 Norge 500 Polen 477

Estland 523 Sverige 498 Slovakien 474

Australien 521 Danmark 495 Slovenien 471

Irland 520 Tyskland 494 Spanien 466

USA 511 Israel 461

Frankrike 511 Övriga länder

Övriga länder Ryssland 466

Singapore 567 Chile 452

Hong Kong-Kina 550 Ungern 450

Shanghai-Kina 531 Brasilien 436

Taiwan 519 Förenade  
Arabemiraten

407

Macao-Kina 515 Colombia 396

De högsta medelvärdena finns i Singapore (567), Sydkorea (555), Hongkong-
Kina (550 poäng), Japan (545) och Kanada (532). Medelvärdena varierar från 
567 poäng (Singapore) till 396 poäng (Colombia). Bland OECD-länderna har 
Sydkorea det högsta medelvärdet och Ungern (450) det lägsta medelvärdet.

Det svenska medelvärdet är 498 poäng och ligger på samma nivå som 
OECD:s medelvärde (497). Av de 32 länder som genomförde det digitala läs-
provet har 13 ett signifikant högre medelvärde än Sverige. Av dessa 13 länder är 
åtta OECD-länder. Av de 32 länderna har också 13 länder ett medelvärde som 
är signifikant lägre än det svenska medelvärdet. Av dessa är sju OECD-länder. 
Bland de deltagande länderna har fem OECD-länder ett medelvärde som inte är 
signifikant skilt från det svenska medelvärdet. Både Norge (500) och Danmark 
(495) tillhör de länder vars medelvärde ligger på ungefär samman nivå som det 
svenska.
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Det är också intressant att jämföra pojkars och flickors resultat på den digitala 
läsningen. De svenska flickornas medelvärde var 515 poäng och pojkarnas  
medelvärde 482 poäng. Inom OECD var flickornas medelvärde 510 poäng och 
pojkarnas 484 poäng. Figur 5.6 visar skillnaderna mellan flickors och pojkars 
medelvärde på det digitala läsprovet i Sverige och i andra länder.

Figur 5.6 Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat i poäng.
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Som framgår av figur 5.6 har flickor i samtliga länder ett bättre resultat på den 
digitala lässkalan än pojkar. Den genomsnittliga skillnaden i OECD-länderna  
är 26 poäng. Den minsta skillnaden bland OECD-länderna finns i Sydkorea  
(7 poäng) och den största i Norge (46 poäng). 

I Sverige är skillnaden 33 poäng. Som framgår ovan har Norge den största 
skillnaden mellan flickor och pojkar bland OECD-länderna. Danmark har med 
23 poängs skillnad en skillnad som är mindre än den svenska.

Det är också av intresse att se hur flickor och pojkar fördelar sig på de olika 
nivåerna på lässkalan. Tabell 5.5 visar andel flickor och pojkar på olika nivåer  
i lässkalan i Sverige och bland samtliga deltagande OECD-länder.
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Tabell 5.5 Andel flickor och pojkar på olika nivåer i digital läsning.

Sverige OECD

Nivå Flickor Pojkar Differens Flickor Pojkar Differens

% % %  % % %  

Nivå 5 och över 9,6 6,6 3,0 9,3 6,6 2,7

4 25,3 18,4 6,9 24,7 19,5 5,2

3 32,5 27,8 4,7 31,4 28,4 3,0

2 21,3 25,1 –3,8 21,1 23,8 –2,7

Under nivå 2 11,2 22,1 –10,9 13,5 21,7 –8,2

100,0 100,0 100,0 100,0

Som framgår av tabell 5.5 är andelen flickor större på nivå 3 och de högre nivå-
erna än andelen pojkar i både Sverige och bland OECD-länderna som helhet. 
På nivå 2 och under är andelen pojkar större än andelen flickor både i Sverige 
och i OECD. Störst skillnad finns för Sverige under nivå 2 där 11 procent av 
flickorna finns, jämfört med 22 procent av pojkarna. Medan en av tio flickor är 
en svag digital läsare så gäller detsamma för en av fem pojkar. Inom OECD som 
helhet finns samma mönster.

Sammanfattningsvis kan konstateras att:
•	 Sverige har ungefär samma andel elever under nivå 2 som i OECD samman-

taget, 

•	 Sverige har ungefär samma andel elever på nivå 5 och 6 som i OECD  
sammantaget, 

•	 Sveriges medelvärde på lässkalan skiljer sig inte signifikant från OECD:s 
medelvärde,

•	 åtta OECD-länder har ett medelvärde som är signifikant högre än det 
svenska medelvärdet,

•	 fem OECD-länder har ett medelvärde som inte signifikant skiljer sig från  
det svenska medelvärdet,

•	 sju OECD-länder har ett medelvärde som är signifikant lägre än det svenska 
medelvärdet, 

•	 flickor i Sverige, liksom i OECD som helhet, har bättre resultat på den  
digitala lässkalan än pojkar,

•	 andelen flickor på nivå 5 och över är högre än andelen pojkar på dessa nivåer 
samt

•	 andelen pojkar under nivå 2 är högre än andelen flickor på dessa nivåer.
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Jämförelse traditionell och digital läsning
Traditionell och digital läsning kan betraktas som olika slag av läsning, men 
också som delar som ingår i en övergripande läsfärdighet. Eftersom resultaten 
på det traditionella och det digitala läsprovet redovisas separat finns anledning 
att göra vissa jämförelser. De svenska eleverna har ett högre medelvärde på det 
digitala läsprovet än på det traditionella vilket också återspeglas i hur de svenska 
elevernas medelvärde står i relation till andra länders medelvärden. I det tradi-
tionella läsprovet har de svenska eleverna ett medelvärde som är signifikant lägre 
än OECD:s medelvärde medan de på det digitala läsprovet ligger på samma 
nivå som OECD. 

Andelen elever på nivå 5 och över på det digitala läsprovet i Sverige är lika 
stor som motsvarande andel bland deltagande OECD-länder i genomsnitt. 
Detsamma gäller för det traditionella läsprovet. Andelen elever under nivå 2 i 
Sverige på det digitala läsprovet är också lika stor som motsvarande andel bland 
de deltagande OECD-länderna. På det traditionella läsprovet däremot är denna 
andel högre i Sverige än bland OECD-länderna sammantaget.

Flickor har bättre resultat än pojkar i både traditionell och digital läsning. 
Skillnaden mellan flickor och pojkar är dock mindre när det gäller digital  
läsning än traditionell läsning. På det traditionella läsprovet var skillnaden  
51 poäng till flickornas fördel och på det digitala läsprovet 33 poäng till flick-
ornas fördel. Det övergripande mönstret, att andelen flickor är större än ande-
len pojkar på de högre nivåerna på lässkalan och lägre på de lägre nivåerna, är 
detsamma både på det traditionella och på det digitala läsprovet.

Utveckling över tid i traditionell läsning
PISA har genomförts vid fem tillfällen: 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012. 
Läsning har varit med som huvudområde 2000 och 2009 och som biämne vi 
övriga tillfällen. Detta gör det möjligt att jämföra svenska elevers läsning över 
tid. I figur 5.7 visas det svenska medelvärdet på PISA:s läsprov vid de olika 
undersökningarna och motsvarande för OECD-länderna sammantaget.

Figur 5.7 Medelvärdet för de svenska eleverna och eleverna i OECD-länderna sammantaget  
på PISA:s läsprov 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.
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Som framgår har medelvärdet på PISA:s läsprov sjunkit för eleverna i Sverige 
kontinuerligt från 2000 fram till och med 2012. Efter att ha legat över OECD:s 
medelvärde i PISA 2000, 2003 och 2006 låg det 2009 på ungefär samma nivå 
som OECD:s medelvärde och 2012 ligger det under OECD:s medelvärde.

Av de länder som 2000 låg på samma nivå som Sverige på PISA:s läsprov 
har samtliga länder 2012 ett medelvärde som är högre än det svenska. Bland 
de länder som hade ett signifikant lägre medelvärde än Sverige 2000 ligger elva 
länder i PISA 2012 på samma nivå som det svenska medelvärdet och sju länder, 
som 2000 hade ett signifikant lägre medelvärde än det svenska, ligger 2012 
signifikant högre än det svenska medelvärdet.

De svenska resultaten i läsning på PISA 2012 visar alltså på en försämring  
i jämförelse med tidigare svenska resultat, men också på en försämring i jäm-
förelse med andra länder.

Figur 5.8 visar hur resultaten på PISA:s läsprov utvecklats i Sverige och  
i övriga nordiska länder. 

Figur 5.8 Resultat på PISA:s läsprov 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012 i de nordiska länderna.
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Som framgår av figuren är kurvorna för Sverige och Finland fallande. I Norge 
har en vändning skett i och med resultaten från 2009. Norges resultat från 
2012 ligger på ungefär samma nivå som 2009 och 2000. Island har en liknande 
utveckling som Norge, men med den skillnaden att kurvan vänder nedåt igen  
i och med resultaten från 2012. De danska resultaten ligger på stort sett samma 
nivå under åren. 

Bland de länder som deltagit i samtliga PISA-undersökningar har både 
Sverige och Finland en negativ trend i läsning. En viktig skillnad mellan Sverige 
och Finland är dock att de finska resultaten trots den fallande trenden under 
samtliga år ligger klart över OECD:s medelvärde. Det finska medelvärdet från 
2012 är trots att det är lägre än det från 2000 fortfarande högre än samtliga 
medelvärden som Sverige har haft.

För att få ett mått på utveckling över tid kan ett medelvärde för årlig föränd-
ring räknas ut baserat på resultaten från olika PISA-undersökningar. I figur 5.9 
visas hur stor förändringen varit i olika länder. Detta medelvärde baseras dock 
på olika många undersökningar eftersom alla länder inte deltagit i samtliga 
PISA-undersökningar sedan 2000.
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Figur 5.9 Genomsnittlig årlig förändring av resultat på PISA:s läsprov för att urval av länder.1
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1  Staplar markerade med grå färg avser icke signifikanta förändringar.
Antalet jämförbara läsresultat som använts för att beräkna den årliga förändringen visas inom parentes.
Den årliga förändringen är den genomsnittliga årliga förändringen i PISA-poäng från ett lands/ekonomis första deltagande i PISA till PISA 
2012. Det är beräknat med landets/ekonomins samtliga deltaganden i PISA.

För de 64 länder för vilka denna årliga förändring beräknats har 33 länder en 
positiv förändring av resultaten, 20 ingen skillnad och 11 en negativ förändring 
av resultaten. Sverige är det OECD-land vars medelvärde för den årliga föränd-
ringen visar på den största negativa förändringen. Andra OECD-länder som 
också har signifikanta negativa årliga försämringar är Slovenien och Finland.

Förutom att notera förändringar av det svenska medelvärdet är det också 
intressant att se hur andelen elever på olika läsnivåer förändrats över tid. Figur 
5.10 visar fördelningen av elever i Sverige på de olika nivåerna i PISA 2000, 
2009 och 2012. Resultaten från 2012 jämförs med resultaten från PISA 2000 
och 2009 eftersom läsning var huvudområde i dessa undersökningar.

Figur 5.10 Andel elever på olika läsnivåer på PISA:s läsprov 2000, 2009 och 2012.
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Andelen elever under nivå 2 har successivt ökat från 13 procent av eleverna 
2000 till 17 procent 2009 och nu till 23 procent 2012. Förändringen mellan 
2000 och 2012 är signifikant liksom den mellan 2009 och 2012. På motsva-
rande sätt ser vi en minskning av eleverna på nivå 5 och över. I PISA 2000 
fanns 11 procent av eleverna på denna nivå, 2009 var andelen 9 procent och 
2012 har andelen sjunkit till 8 procent. Genomgående har en förskjutning ägt 
rum där andelarna elever på de högre nivåerna minskat samtidigt som andelarna 
på de lägre nivåerna ökat.

Det är också intressant att se hur andelen elever på olika nivåer i Sverige har 
utvecklats i jämförelse med motsvarande andelar bland OECD-länderna sam-
mantaget. I figur 5.11 jämförs andelen elever på nivå 5 och över i Sverige med 
motsvarande andel bland OECD-länderna sammantaget

Figur 5.11 Andel elever på nivå 5 och över i läsning i Sverige och i OECD 2000, 2003, 2006, 
2009 och 2012.
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Som framgår av figur 5.11 har andelen elever på nivå 5 och över varit högre 
i Sverige än bland OECD-länderna sammantaget i PISA-undersökningarna 
2000, 2003, 2006 och 2009. I PISA 2012 ligger andelen elever i Sverige på 
denna nivå lägre än bland OECD-länderna sammantaget.

I figur 5.12 visas andelen elever i Sverige under nivå 2 jämfört med samma 
andel elever i OECD-länderna sammantaget.

Figur 5.12 Andel elever under nivå 2 i Sverige och i OECD 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.
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Figur 5.12 visar en liknande utveckling som i figur 5.11 fast åt motsatt håll. 
Fram till PISA 2009 har andelen elever i Sverige under nivå 2 varit lägre än 
motsvarande andel bland OECD-länderna sammantaget. I PISA 2012 har 
Sverige en högre andel elever som ligger under nivå 2 än vad som finns bland 
OECD-länderna sammantaget.

Ytterligare ett område där det är av intresse att titta på utvecklingen över 
tid är resultaten på PISA:s läsprov för flickor och pojkar. Tabell 5.6 visar 
medelvärdena på läsprovet för flickor och pojkar 2000 och 2012.

Tabell 5.6 Förändring i traditionell läsning uppdelat på flickor och pojkar.

Flickor Pojkar Skillnad 

Medel Medel Flickor–pojkar

2000 536 499 37

2012 509 458 51

Skillnad 26 41

Alla differenser är signifikanta

Medelvärdena för både flickor och pojkar är lägre 2012 än 2000. Försämringen 
av medelvärdet är större bland pojkarna än bland flickorna. Skillnaden mellan 
flickor och pojkar är också större 2012 än den var 2000.

I PISA 2000 hade både flickor och pojkar i Sverige högre medelvärden än 
flickor och pojkar i OECD-länderna sammantaget. I PISA 2012 är medelvär-
det för OECD-länderna både för flickor och för pojkar högre än motsvarande 
svenska medelvärden.

Sammanfattningsvis kan konstateras:

•	 Medelvärdet för de svenska eleverna på PISA:s läsprov är lägre än motsva-
rande värden i PISA 2000 och 2012.

•	 Det svenska medelvärdet har i PISA 2000, 2003 och 2006 varit högre än det 
sammantagna medelvärdet för OECD-länderna. I PISA 2009 var det svenska 
medelvärdet på samma nivå som OECD:s medelvärde och i PISA 2012 är 
det lägre än OECD:s medelvärde.

•	 De svenska elevernas medelvärde på läsning har försämrats både i jämförelse 
med tidigare svenska resultat och med resultaten i andra länder.

•	 Andelen elever i Sverige som ligger under nivå 2 har ökat sedan 2000. 

•	 Andelen elever i Sverige som ligger på nivå 5 och däröver har minskat.

•	 Både flickor och pojkar har lägre medelvärden på PISA:s läsprov 2012 än  
vad de hade 2000.

•	 Skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat mellan 2000 och 2012.
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Utveckling över tid i digital läsning
Det digitala läsprovet har enbart genomförts vid ett tidigare tillfälle i PISA-
undersökningarna, nämligen år 2009. Detta innebär att den jämförelse som kan 
göras över tid av den digitala läsningen enbart omfattar undersökningar vid två 
tillfällen, 2009 och 2012.

I PISA 2009 var det svenska medelvärdet 510 poäng, vilket var högre än 
medelvärdet för de OECD-länder som deltog i undersökningen. I PISA 2012 
var det svenska medelvärdet 498 poäng. I PISA 2012 är det svenska medelvär-
det inte signifikant skilt från medelvärdet för de deltagande OECD-länderna. 
Sveriges medelvärde från 2009 är högre än det svenska medelvärdet från 2012. 
Det svenska medelvärdet på det digitala läsprovet visar alltså på en försämring 
i jämförelse med det tidigare svenska resultatet från 2009 och en försämring i 
relation till andra länder.

Resonemanget om att de svenska resultaten försämrats i relation till andra 
länder behöver dock problematiseras. I PISA 2009 deltog inklusive Sverige  
19 länder/regioner i det digitala läsprovet. I PISA 2012 hade antalet ökat till  
32 länder/regioner. I PISA 2009 var det fyra länder/regioner som hade sig-
nifikant högre medelvärde än Sverige och fyra länder/regioner som hade ett 
medelvärde som inte var signifikant skilt från det svenska medelvärdet. I PISA 
2012 hade 13 länder/regioner signifikant högre medelvärde än Sverige och 
fem länder/regioner hade ett medelvärde som inte var signifikant skilt ifrån det 
svenska medelvärdet (se tabell 5.4). Om vi ser på de länder/regioner som 2009 
låg på samma nivå som Sverige (Island, Irland, Belgien och Hongkong-Kina) 
kan vi notera att tre av dessa (Irland, Belgien och Hongkong-Kina) också deltog 
i den digitala läsundersökningen 2012. Av dessa tre länder/regioner har i PISA 
2012 Irland och Hongkong-Kina medelvärden som är signifikant högre än det 
svenska medelvärdet och Belgien har ett medelvärde som inte är signifikant 
skilt från det svenska medelvärdet. Bland de länder som i PISA 2012 hade ett 
medelvärde som inte var signifikant skilt från det svenska medelvärdet deltog 
tre (Belgien, Norge och Danmark) också i det digitala läsprovet 2009. Av dessa 
länder som ligger på samma nivå som Sverige 2012 gjorde också Belgien det 
2009 medan däremot Norge och Danmark hade signifikant lägre medelvärden 
än Sverige i PISA 2012. Det kan alltså noteras att merparten av de länder/regio-
ner som 2009 hade medelvärden på samma nivå som Sverige i PISA 2012 hade 
medelvärden som var signifikant högre än det svenska samtidigt som merparten 
av de länder som i PISA 2012 har medelvärden på samma nivå som Sverige 
2009 hade medelvärden som var signifikant lägre än det svenska medelvärdet.

I PISA 2009 låg nio procent av eleverna på nivå 5 och över denna. I PISA 
2012 är motsvarande andel elever åtta procent. Andelen riktigt goda digitala 
läsare är alltså ungefär lika stor bland de svenska eleverna 2012 som 2009. 
Andelen elever som 2009 låg under nivå 2 var i Sverige 13 procent. Motsva-
rande andel var i PISA 2012 bland de svenska eleverna 17 procent. 

I PISA 2012 var flickornas medelvärde på det digitala läsprovet 515 poäng 
och pojkarnas 482 poäng. I PISA 2009 var motsvarande medelvärden 523 
poäng och 497 poäng. För både flickor och pojkar är medelvärdet 2012 lägre 
än det för 2009, men förändringen är endast signifikant för pojkarna. I PISA 
2009 låg tio procent av flickorna och sju procent av pojkarna på nivå 5 och 
över denna nivå. Motsvarande andelar för 2012 är också tio procent respektive 
sju procent. Andelen riktigt goda digitala läsare är alltså i stort densamma 2012 
som 2009. Under nivå 2 fanns 2009 bland flickorna nio procent av flickorna 
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och 17 procent av pojkarna. I PISA 2012 är motsvarande andelar 11 procent 
och 22 procent. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att:

•	 det svenska medelvärdet på det digitala läsprovet från PISA 2012 är lägre än 
motsvarande medelvärde i PISA 2009,

•	 de svenska eleverna 2009 hade ett medelvärde på det digitala läsprovet som 
var högre än det sammantagna medelvärdet för OECD-länderna, men mot-
svarande medelvärde från 2012 ligger på samma nivå som OECD-ländernas 
medelvärde,

•	 andelen elever under nivå 2 har ökat när resultaten från 2009 och 2012  
jämförs,

•	 flickornas medelvärde på det digitala läsprovet 2012 har inte signifikant 
förändrats jämfört med motsvarande värde från 2009, men pojkarnas medel-
värde 2012 är lägre än motsvarande medelvärde från 2009.

Sammanfattning
Resultaten från PISA 2012 visar att 15-åringar i Sverige presterar på en lägre 
nivå än den genomsnittliga nivån för jämnåriga i övriga länder i OECD vad det 
gäller läsning. Detta innebär att de svenska 15-åringarnas läsning försämrats i 
relation till 15-åringar i andra länder och i relation till tidigare svenska resultat i 
PISA-undersökningarna. I PISA-undersökningarna 2000, 2003 och 2006 hade 
de svenska 15-åringarna resultat i läsning som var signifikant högre än OECD 
genomsnittet och i PISA 2009 var resultatet på samma nivå som OECD- 
genomsnittet. Sverige har i olika internationella läsundersökningar efter 1991 
visat en tydlig negativ trend avseende läsförmåga hos elever i de yngre åldrarna. 
PIRLS-undersökningarna 2001, 2006, 2011 (Skolverket, 2003, 2007b, 2012b) 
visade en negativ trend i läsning för yngre elever och nationella utvärderingar 
1992, 1995 (Skolverket, 1996b, 1996c) och 2003 (Skolverket, 2004c, 2004d, 
2005) har visat en försämring av svenska elevers läsförmåga. Elever i årskurs 8 
presterade bra i IEA:s undersökning Reading Literacy 1991 (Elley, 1992; Taube, 
1995) och de PISA-undersökningar som tidigare genomförts visade små icke 
signifikanta försämringar fram till PISA 2009 då nedgången i läsförmåga var ett 
faktum. Mot bakgrund av ovan nämnda studier är resultatet i PISA 2012 inte 
oväntat. Resultaten ifrån PISA 2012 ligger följaktligen i linje med flera tidigare 
undersökningar.

Bland OECD-länderna är Sverige det land vars resultat i läsning minskat 
mest. I PISA 2012 har andelen svaga läsare bland de svenska 15-åringarna 
ökat med fem procentenheter jämfört med PISA 2009. Detta är en signifikant 
ökning. Andelen svaga läsare i Sverige utgör 23 procent av eleverna vilket är en 
större andel än i OECD som helhet. Endast fyra OECD-länder har en större 
andel elever under nivå 2 än Sverige. Andelen starka läsare har minskat med en 
procentenhet. 

Skillnaden i genomsnittlig prestation mellan flickor och pojkar är större 
i Sverige än i OECD och har ökat sedan 2000 och 2009. I Sverige har både 
flickornas och pojkarnas resultat blivit signifikant sämre, men pojkarnas ned-
gång i läsförmåga är betydligt större än flickornas. Både flickornas och pojkarnas 
resultat ligger under en genomsnittlig OECD nivå.
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I Sverige finns en mer än dubbelt så hög andel av pojkarna som av flickorna 
på de lägsta nivåerna av lässkalan. Det finns en 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. På de högsta nivåerna på lässkalan finns en mer 
än dubbelt så hög andel av flickorna som av pojkarna. 

Också resultaten från det digitala läsprovet visar på en nedgång. Detta är 
både en nedgång av de svenska resultaten från 2012 i jämförelse med resultaten 
från 2009 och en nedgång i jämförelse med andra länder. De svenska eleverna 
2009 hade ett medelvärde på det digitala läsprovet som var högre än medel-
värdet för OECD-länderna, men motsvarande medelvärde från 2012 ligger på 
samma nivå som OECD-ländernas medelvärde. Detta kan delvis förklaras av 
att fler länder deltog i det digitala läsprovet 2012 än 2009, men merparten av 
de länder som låg på samma nivå som Sverige 2009 har 2012 signifikant bättre 
resultat än Sverige och merparten av de länder som 2012 ligger på samma nivå 
som Sverige hade 2009 signifikant lägre resultat än Sverige.

Andelen elever under nivå 2 i Sverige i den digitala läsningen har ökat mel-
lan 2009 och 2012. I jämförelse med övriga OECD-länder har Sverige ungefär 
samma andel elever under nivå 2 som OECD sammantaget. Sverige har också 
ungefär samma andel elever på nivå 5 och 6 som OECD sammantaget

Flickornas medelvärde på det digitala läsprovet 2012 har inte förändrats  
jämfört med motsvarande värde från 2009, men pojkarnas medelvärde 2012  
är lägre än motsvarande medelvärde från 2009.

Liksom i PISA 2009 har de svenska eleverna i PISA 2012 ett högre medel-
värde på det digitala läsprovet än på det traditionella läsprovet.
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6. Avslutande diskussion
Resultaten från PISA 2012 manar till eftertanke. Sedan den första PISA-studien 
år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under 
genomsnittsresultaten i OECD i alla undersökta kunskapsområden. I det här 
kapitlet analyseras de resultat som redovisats i respektive ämneskapitel ur ett 
trend- och likvärdighetsperspektiv, och i samband med detta diskuteras några 
tänkbara förklaringar till de svenska resultaten. Allra först ges en kort samman-
fattning över de resultat som presenterats i ämneskapitlen.

Försämrade resultat i matematik
I matematik presterar svenska elever i PISA 2012 under genomsnittlig OECD-
nivå. I PISA 2003, då matematik senast var huvudområde, var Sveriges mate-
matikresultat signifikant högre än OECD-genomsnittet, 2006 och 2009 låg 
det på en genomsnittlig OECD-nivå medan det nu är signifikant lägre. Sveriges 
resultatnedgång sedan 2003 är dessutom den största uppmätta nedgången av 
samtliga deltagande länder i PISA 2012. 

Svenska elevers genomsnittliga resultat i matematik är 478 poäng och har 
sjunkit med 16 poäng jämfört med 2009 och med 31 poäng jämfört med 2003. 
Försämringen är lika stor på alla prestationsnivåer. Andelen elever i Sverige som 
uppnår den av PISA definierade basnivån för matematikkunskaper har minskat 
med tio procentenheter, från 83 procent 2003 till 73 procent 2012. Andelen 
högpresterande elever har under samma tidsperiod halverats, från 16 procent  
till 8 procent.

I 25 av OECD:s 34 medlemsländer har eleverna signifikant högre resultat i 
matematik än elever i Sverige, däribland elever i samtliga nordiska länder. Det är 
första gången i PISA:s historia som alla andra nordiska länder presterat bättre än 
Sverige i matematik.

Sedan PISA 2003 har svenska pojkar tappat det lilla försprång de då hade 
mot flickor och detta har skett genom att pojkar har försämrat sina resultat i 
större utsträckning under tidsperioden än flickor, -35 poäng för pojkar jämfört 
med -26 poäng för flickor. Det är framförallt lågpresterande pojkar som försäm-
rat sina resultat i större utsträckning jämfört med lågpresterande flickor.

Fortsatt nedgång i naturvetenskap
I PISA 2009 presterade svenska elever för första gången under OECD-medel-
värdet i naturvetenskap. I PISA 2012 har resultatet ytterligare försämrats, och 
Sveriges resultat är nu hela 16 poäng under medelvärdet i OECD. Nedgången 
i naturvetenskap inleddes i PISA 2003 och bekräftades också av TIMSS samma 
år, som visade en kraftig nedgång från 1995. I PISA har resultaten fortsatt att 
försämras medan de i TIMSS var oförändrade mellan 2007 och 2011. Eleverna 
som deltog i TIMSS 2011 tillhör samma årskull som de deltog i PISA 2012  
vilket gav vissa förhoppningar om att nedgången planat ut. Så är inte fallet. 
Framförallt har andelen elever på de lägsta prestationsnivåerna ökat kraftigt 
sedan 2006, och särskilt tydligt är det för pojkar. För första gången i PISA pre-
sterar svenska flickor signifikant bättre än pojkar i naturvetenskap.

I 25 av 34 OECD-länder har eleverna bättre resultat i naturvetenskap än 
svenska elever och Sverige är det land som försämrat sitt resultat mest sedan 
2006, då naturvetenskap var huvudområde. 
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Fortsatt försämrade resultat i läsning
Resultaten från PISA 2012 visar att 15-åringar i Sverige presterar på en lägre 
nivå än genomsnittet för jämnåriga i övriga länder i OECD. Detta innebär att 
de svenska 15-åringarnas läsning försämrats i relation till 15-åringar i andra län-
der. I PISA-undersökningarna 2000, 2003 och 2006 hade de svenska 15-åring-
arna ett signifikant högre resultat i läsning än OECD-genomsnittet och i PISA 
2009 var resultatet på samma nivå som OECD-genomsnittet. Sverige har i olika 
internationella läsundersökningar efter 1991 visat en negativ trend avseende 
läsförmåga hos elever i olika åldrar. PIRLS-undersökningarna 2001, 2006 
och 2011 (Skolverket, 2003, 2007b, 2012b) visade en negativ trend i läsning 
för yngre elever och nationella utvärderingar 1992, 1995 (Skolverket, 1996b, 
1996c) och 2003 (Skolverket, 2004c, 2004d, 2005) har visat en försämring  
av svenska elevers läsförmåga. Elever i årskurs 8 presterade bra i IEA:s under-
sökning ”Reading Literacy” 1991 (Elley, 1992; Taube, 1995) och i de första 
PISA-undersökningarna. Därefter indikerar PISA en nedgång. 

Bland OECD-länderna är Sverige det land vars resultat i läsning försämrats 
mest sedan 2000. 

I PISA 2012 har andelen svaga läsare bland de svenska 15-åringarna ökat 
sedan 2009. Andelen svaga läsare i Sverige är större än i OECD som helhet. 
Endast fyra OECD-länder har en större andel elever under nivå 2 än Sverige. 
För andelen starka läsare finns ingen signifikant förändring. 

Skillnaden i genomsnittlig prestation mellan flickor och pojkar är större  
i Sverige än i OECD och har ökat sedan 2000 och 2009. I Sverige har både  
flickors och pojkars resultat blivit signifikant sämre, men pojkarnas nedgång  
i läsförmåga är betydligt större än flickornas. Både flickors och pojkars resultat 
ligger under en genomsnittlig OECD-nivå.

Digitala prov i matematik och läsning
I PISA 2012 genomfördes också datorbaserade prov i matematik och läsning.  
I ämneskapitlen beskrivs de digitala proven mer ingående.

Sveriges resultat på det digitala matematikprovet ligger under OECD-med-
elvärdet, men differensen mot OECD är mindre. Det svenska resultatet på det 
digitala provet framstår därmed som bättre än på det pappersbaserade. Det finns 
också en skillnad på fördelningen på prestationsnivåer. På det digitala provet var 
andelen lågpresterande elever (under nivå 2) lägre än på det pappersbaserade 
provet. I det digitala provet var också de svenska pojkarnas resultat signifikant 
bättre än flickornas. Andelen högpresterande elever (nivå 5 och över) var lika 
stor på det digitala provet som på det pappersbaserade.

I det digitala provet i läsning ligger det svenska resultatet på genomsnittlig 
OECD-nivå. Andelen elever under nivå 2 är lägre på det digitala provet,  
17 procent, jämfört med 23 procent på det pappersbaserade. På de högsta nivå-
erna finns ingen skillnad mellan de båda proven. Även på det digitala läsprovet 
presterar flickor signifikant bättre än pojkar, men skillnaden är mindre än på det 
traditionella läsprovet.

Ett datorbaserat läsprov genomfördes också 2009. De största förändringarna 
som inträffat sedan 2009 är dels att det svenska medelvärdet som 2009 var över 
OECD-nivå nu ligger nära OECD-genomsnittet och att andelen elever under 
nivå 2 har ökat, medan andelen elever på de högsta nivåerna inte förändrats. 
Vi ser alltså samma tendens som för det pappersbaserade läsprovet, att försäm-
ringen är störst för lågpresterande elever.
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Totalresultat
Utvecklingen i Sverige inom de tre kunskapsområdena karakteriseras sålunda 
samtliga av en kraftig nedgång som visas grafiskt i figur 6.1. De prickade lin-
jerna för matematik (fram till 2003) och naturvetenskap (fram till 2006) indike-
rar att resultaten bygger på skalor som inte var helt fixerade – det skedde först 
när respektive kunskapsområde var huvudområde. 

Figur 6.1 Svenska resultat i PISA mellan åren 2000 och 2012.
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Figuren är intressant på många sätt. Det mest slående är den kraftiga nedgången 
från en nivå klart över medelresultatet för OECD inom samtliga kunskapsområ-
den till en nivå som är lika klart under densamma. Tydligt är också att kurvorna 
i stort sett är identiska, vilket tyder på att de bakomliggande orsakerna till 
utvecklingen knappast är kopplade till något enskilt ämnesområde utan är mer 
övergripande. 

Medelvärdet för OECD fastlades till 500 poäng med en standardavvikelse på 
100 poäng första gången som respektive kunskapsområde var huvudområde (för 
läsning år 2000, matematik år 2003 och naturvetenskap år 2006) varefter skalan 
låsts. Detta innebär att ländernas resultat i efterkommande undersökningar kan 
jämföras med resultaten det år som respektive skala fastställdes. Sveriges resul-
tat mellan olika år är därmed jämförbara och påverkas inte av om nya länder 
tillkommer. 

Ett sätt att åskådliggöra Sveriges position i förhållande till OECD redovisas i 
tabell 6.1, som ger en något annorlunda bild än figur 6.1. I detta perspektiv sker 
den stora förändringen senare än vad totalpoängen ger intryck av. 
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Tabell 6.1 Antal OECD-länder med signifikant högre eller lägre resultat än Sverige.

År (antal  
OECD-länder)

Läsning Matematik Naturvetenskap

Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre

2000 (28) 3 14 8 10 7 14

2003 (30) 4 20 9 11 8 12

2006 (30) 5 17 10 13 12 12

2009 (33) 7 12 14 7 15 7

2012 (34) 19 3 25 5 25 6

Den allra mest påtagliga förändringen är nedgången i läsning, från en plats på 
den ”övre halvan” till bottenskiktet inom OECD. För de övriga områdena är 
situationen totalt sett ännu sämre och resultatet 2012 är lika oroande för alla 
kunskapsområden. Bara ett fåtal OECD-länder presterar nu på en signifikant 
lägre nivå än Sverige. Av OECD-länder har endast Chile och Mexiko signifikant 
lägre resultat än Sverige inom samtliga kunskapsområden.

Resultat för olika grupper
För att försöka fördjupa förståelsen av vad som skett i Sverige ska vi i detta 
avsnitt se närmare på resultaten utifrån elever med olika resultat samt deras kön 
och migrationsbakgrund.

Utvecklingen för hög- och lågpresterande elever
Vi har i tidigare PISA-undersökningar (Skolverket 2004b, 2010a) kunnat kon-
statera en särskilt negativ resultatutveckling för lågpresterande svenska elever, 
medan resultaten för högpresterande elever inte förändrats i samma utsträck-
ning. En metod för att undersöka hur olika grupper med avseende på prestation 
lyckas är att jämföra percentilvärden5 för prestationer i Sverige med motsvarande 
percentilvärden för OECD som helhet.6 Ett sådant diagram för matematik visas 
i figur 6.2.

5 Den femte percentilen är det resultat som fem procent av eleverna ligger under. På mot-
svarande sätt är den 95:e percentilen det resultat som är bättre än 95 procent av eleverna.  
I figurerna finns således lågpresterande elever till vänster och högpresterande elever till höger. 

6 Diagrammen i detta avsnitt skiljer sig från motsvarande diagram i tidigare PISA-rapporter. 
Beräkningen av OECD-medelvärden för åren 2000 och 2003 har gjorts om för att öka  
jämförbarheten med undersökningarna från 2006 och framåt. 
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Figur 6.2 Svenska resultat i matematik i förhållande till OECD-genomsnitt vid olika percentiler
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Figuren visar att elever på alla prestationsnivåer  i Sverige har tappat jämfört 
med motsvarande grupper i OECD. När matematik var huvudområde i PISA 
2003 låg Sveriges resultat vid alla percentiler omkring 10 poäng över motsva-
rande grupper i OECD. I PISA 2012 har elever på alla nivåer kraftigt försämrat 
sina resultat och vid alla percentiler ligger de svenska resultaten omkring  
15 poäng under motsvarande OECD-värden. 

Motsvarande diagram för naturvetenskap visas i figur 6.3. 

Figur 6.3 Svenska resultat i naturvetenskap i förhållande till OECD-genomsnitt vid olika percentiler
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I stora drag påminner utvecklingen i naturvetenskap om den i matematik, men 
en väsentlig skillnad är att nedgången i naturvetenskap är mest markant för 
lågpresterande elever. Efter 2009 finns det, liksom för matematik, en nedgång 
vid alla nivåer, och kurvan ligger under OECD-värdena vid samtliga percentiler. 
I motsats till förhållandet i matematik är dock skillnaden mellan Sveriges och 
OECD:s resultat störst för lågpresterande elever.

Figur 6.4 visar utvecklingen i läsning.
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Figur 6.4 Svenska resultat i läsning i förhållande till OECD-genomsnitt vid olika percentiler
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I läsning var utvecklingen fram till 2006 inte särskilt dramatisk. Då låg fort-
farande det svenska totalresultatet över OECD-nivå. Vid 2009 års undersökning 
sjönk resultatet till OECD-nivå, och i 2012 års undersökning ligger Sverige 
klart under OECD-medelvärdet. Som framgår i figuren är den mest påtagliga 
förändringen den mycket kraftiga nedgången för lågpresterande elever, vilket 
också står i samklang med den stora ökningen av andelen elever på de lägsta 
nivåerna (under nivå 2) i läsning.

Utvecklingen för flickor och pojkar
Inom samtliga kunskapsområden har såväl svenska pojkar som flickor försämrat 
sina resultat. Bilden ser dock lite olika ut mellan de olika områdena.

I matematik har det svenska totalresultatet sedan 2003 försämrats med 
31 poäng. Svenska pojkar har försämrat sina resultat med 35 poäng, medan 
flickornas nedgång stannar vid 26 poäng. Skillnaden mellan pojkars och flickors 
nedgång är signifikant. Andelen svenska elever under nivå 2 har totalt sett ökat 
med 10 procentenheter medan andelen elever på nivå 5 och över halverats, från 
16 till 8 procent. För pojkarnas del är ökningen på de lägsta nivåerna 12 jämfört 
med flickornas 8 procentenheter. På de högsta nivåerna har andelen pojkar 
minskat med 9 och andelen flickor med 7 procentenheter. Alla förändringar är 
statistiskt signifikanta. Sammanfattningsvis bidrar alltså pojkar, och särskilt låg-
presterande pojkar, något mer till nedgången än övriga grupper. Däremot syns 
i PISA 2012 ingen signifikant skillnad mellan flickors och pojkars medelresultat.

I naturvetenskap har det svenska totalresultatet sedan 2006 försämrats med 
19 poäng. För pojkar är nedgången 23 poäng, för flickor 14 poäng. Skillnaden 
mellan pojkars och flickors nedgång är signifikant. Andelen pojkar under nivå 
2 har ökat med 8 procentenheter och för flickor med 4 procentenheter. Föränd-
ringen av andelen elever på nivå 5 och över är inte signifikant varken för pojkar 
eller för flickor. Liksom i matematik är det lågpresterande pojkar som uppvisar 
den största nedgången. I PISA 2012 presterar också för första gången flickor 
totalt sett bättre i naturvetenskap än pojkar.

I läsning i PISA har alltid skillnaden mellan pojkar och flickor varit stor 
till flickornas fördel. I PISA 2012 är skillnaden 51 poäng. Totalresultatet har i 
Sverige sedan 2000 sjunkit med 33 poäng. Nedgången för pojkar är 41 poäng, 
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för flickor 26 poäng. Skillnaden i nedgång mellan könen är signifikant. Ande-
len pojkar under nivå 2 har nästan fördubblats, från knappt 17 till drygt 31 
procent. För flickorna syns också nästan en fördubbling av andelen under nivå 
2, från 8 till 14 procent. Skillnaden mellan pojkars och flickors förändring är 
signifikant. Återigen ser vi alltså att lågpresterande pojkar i större utsträckning 
än övriga bidrar till nedgången i det svenska resultatet. Som nämnts är total-
resultatet för flickor betydligt högre än pojkarnas. Det är dock inte på något sätt 
unikt för Sverige – i samtliga deltagande länder i PISA 2012 presterar flickor 
signifikant bättre än pojkar i läsning.

Migrationsbakgrundens betydelse
Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat sedan den första PISA-under-
sökningen. I PISA 2012 är andelen omkring 15 procent. Omkring 60 procent 
av dessa elever är födda i Sverige. Till gruppen infödda elever räknas elever som 
har minst en förälder som är född i Sverige, oavsett om eleven själv är född i 
Sverige eller utomlands. Elever med utländsk bakgrund definieras som elever 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Eleven själv kan antingen vara född i 
Sverige eller utomlands. I kategoriseringar av elever utifrån migrationsbakgrund 
är det viktigt att komma ihåg att elevgrupperna är ytterst heterogena. Gruppen 
elever med utländsk bakgrund varierar dessutom i sammansättning över tid,  
i synnerhet den del av gruppen som utgörs av elever som är födda utomlands. 

Kan den ökade andelen elever med utländsk bakgrund förklara de sjunkande 
svenska resultaten? Som framgår av figur 6.5 är utvecklingen i stort sett identisk 
för infödda elever och för den totala gruppen av elever. 

Figur 6.5 Resultatutvecklingen i matematik för samtliga svenska elever och för infödda elever.
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Kurvan för infödda elever ligger som väntat något ovanför kurvan för samtliga 
elevgrupper. Differensen mellan de båda kurvorna har ökat marginellt, vilket 
förklaras av att andelen elever med utländsk bakgrund ökat, och att denna 
grupps medelresultat ligger under det för infödda elever. Men totalt sett kan 
inte nedgången i Sveriges resultat mer än marginellt hänföras till gruppen elever 
med utländsk bakgrund.

Skillnaderna mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund 
varierar kraftigt mellan olika länder. I många anglosaxiska länder är skillna-
derna relativt små, medan de för många länder på den europeiska kontinenten 
är betydligt större. I Sverige är skillnaderna större än i OECD i genomsnitt. 
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Det gäller särskilt för elever födda utomlands, vilket delvis kan förklaras av att 
Sverige har en relativt sett stor flyktinginvandring. Att även skillnaden mellan 
infödda elever och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige, och som alltså 
gått hela sin skoltid här, är så stor indikerar att den svenska skolan inte lyckas ge 
alla elever en fullgod utbildning. Tabell 6.2 visar resultaten för olika elevgrupper 
med avseende på migrationsbakgrund i PISA 2012 i Sverige.

Tabell 6.2 Svenska resultat för olika elevgrupper med avseende på migrationsbakgrund.

PISA 2012 Matematik Naturvetenskap Läsning

Alla elever 478 485 483

Infödda elever 490 499 496

Elever födda i Sverige med utländsk bakgrund 445 445 457

Elever födda i utlandet med utländsk bakgrund 410 402 400

En del av skillnaderna mellan grupperna beror på skillnader i socioekonomiska 
förhållanden. Om hänsyn tas till detta blir alltså skillnaderna mindre, men de 
försvinner inte helt. Intressant att notera är att skillnaden mellan infödda elever 
och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund är mindre än skillnaden mel-
lan flickor och pojkar. Flickor med utländsk bakgrund födda i Sverige presterar 
också på samma nivå i läsning som infödda pojkar. 

Likvärdighet
Det är väl känt att det finns ett samband mellan elevers socioekonomiska 
bakgrund och resultat och detta samband bekräftas även i PISA 2012. Effekten 
av socioekonomisk bakgrund på elevprestation ger en indikation på hur likvär-
digt ett lands utbildningssystem är, det vill säga hur väl landet lyckas med att 
kompensera för elevers olika socioekonomiska förutsättningar. I PISA definieras 
ett socialt, ekonomiskt och kulturellt index, ESCS, för att beskriva varje elevs 
socioekonomiska nivå. Detta index baseras på föräldrarnas utbildningsnivå och 
yrke och på tillgångar i hemmet. 

I PISA 2012 har likvärdigheten analyserats utifrån fem indikatorer, varav fyra 
baseras på resultaten i matematik som är huvudområde i PISA 2012. Indikato-
rerna är total variation i matematikresultat, mellanskolvariation i matematik-
resultat, betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund för resultat i matema-
tik, betydelsen av skolans socioekonomiska bakgrund för resultaten i matematik 
och skolsegregation med avseende på socioekonomisk sammansättning (som 
inte relateras till något specifikt ämne). Ett antal viktiga mått baserade på resul-
taten i matematik finns i tabell 6.3.
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Tabell 6.3 Indikatorer på likvärdighet utifrån resultaten i matematik.

OECD-länder Medelpoäng  
i matematik

Total variation  
i matematik-
resultat (som 
andel av OECD- 
genomsnittet)

Mellanskol- 
variation i 
matematik-
resultat (som 
andel av landets 
totala variation)

Övergripande 
effekt på 
matematik-
resultat av 
socio ekonomisk 
bakgrund 1

Effekt på mate-
matikresultat av 
skolans socio-
ekonomiska 
sammansättning 
(skol nivåeffekt) 2

Skol segregation 
(med avseende 
på socioeko-
nomisk sam-
mansättning) 
kvartilavstånd 3

Australien 504 109 % 28 % 42 64 0,60

Belgien 515 123 % 50 % 43 108 0,73

Chile 423 77 % 43 % 34 46 1,06

Danmark 500 79 % 16 % 39 38 0,52

Estland 521 77 % 17 % 29 45 0,48

Finland 519 86 % 8 % 33 22 0,35

Frankrike 495 112 % u 57 u 0,67

Grekland 453 91 % 32 % 34 55 0,69

Irland 501 84 % 18 % 38 52 0,48

Island 493 100 % 10 % 31 45 0,49

Israel 466 130 % 42 % 51 98 0,72

Italien 485 102 % 51 % 30 83 0,75

Japan 536 103 % 53 % 41 150 0,50

Kanada 518 93 % 20 % 31 41 0,54

Luxemburg 490 107 % 41 % 37 68 1,03

Mexiko 413 65 % 35 % 19 29 1,02

Nederländerna 523 99 % 66 % 40 147 0,51

Norge 489 97 % 13 % 32 49 0,30

Nya Zeeland 500 117 % 24 % 52 66 0,48

Polen 518 96 % 21 % 41 36 0,59

Portugal 487 104 % 30 % 35 33 0,79

Schweiz 531 105 % 36 % 38 66 0,62

Slovakien 482 120 % 50 % 54 86 0,62

Slovenien 501 99 % 59 % 42 126 0,81

Spanien 484 91 % 19 % 34 26 0,78

Storbritannien 494 105 % 28 % 41 73 0,54

Sverige 478 99 % 13 % 36 41 0,49

Sydkorea 554 116 % 40 % 42 114 0,46

Tjeckien 499 106 % 51 % 51 127 0,50

Turkiet 448 98 % 62 % 32 83 0,70

Tyskland 514 109 % 53 % 43 103 0,78

Ungern 477 103 % 62 % 47 98 0,95

USA 481 95 % 24 % 35 41 0,69

Österrike 506 101 % 48 % 43 85 0,60

OECD-genomsnitt 494 100 % 36 % 39 72 0,64

Icke OECD-länder

Hongkong-Kina 561 109 % 42 % 27 65 0,71

Lettland 491 79 % 26 % 35 46 0,64

Litauen 479 94 % 31 % 36 66 0,61

Macao-Kina 538 105 % 42 % 17 31 0,50

Ryssland 482 88 % 27 % 38 47 0,53

Shanghai-Kina 613 120 % 47 % 41 88 0,81

Singapore 573 131 % 37 % 44 85 0,57

Taiwan 560 158 % 42 % 58 123 0,60

Vietnam 511 87 % 52 % 29 49 0,79

1  Med övergripande effekt av socioekonomisk bakgrund menas den skattade effekten av variabeln ESCS (PISA index för ekonomisk,  
social och kulturell status) på resultat i matematik i en enkel regression på elevnivå där variabeln ESCS är den enda förklarande variabeln.

2  Med effekten av skolans socioekonomiska sammansättning menas effekten på skolnivå av variabeln ESCS på resultat i en flernivåmodell  
(regressionsmodell i två nivåer) där ESCS-variabeln ingår både på elev- och skolnivå.

3  Mätt som kvartilavståndet mellan skolors genomsnittliga ESCS.
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Spridning mellan elever och skolor
Två viktiga mått på likvärdighet är den totala spridningen eller variationen 
 mellan elever och spridningen mellan skolor.

I matematik är spridningen mellan elever i Sverige på genomsnittlig OECD-
nivå, 99 procent av spridningen i OECD. Den totala variationen mellan elever 
i Sverige är i naturvetenskap 114 procent och i läsning 127 procent av variatio-
nen i OECD, alltså väsentligt större än i matematik. 

Av tabell 6.3 framgår också att variationen mellan skolor i Sverige, baserat på 
matematikresultaten, i ett internationellt perspektiv är låg, vilket generellt sett 
karaktäriserar de nordiska länderna. En förklaring till att de nordiska länderna 
har en förhållandevis låg mellanskolvariation är att de allra flesta 15-åringar fort-
farande går i grundskolan. I många andra länder där skolstarten och/eller val av 
studiegång sker tidigt har eleverna gått vidare till motsvarande gymnasieskolan 
och där olika programval och deras spridning på olika skolor ger en större mel-
lanskolvariation. Trots denna reservation är det naturligtvis positivt att svenska 
skolor ger så likartade förutsättningar som de gör.

Mellanskolvariationen för andra kunskapsområden än matematik i PISA ger 
en något annorlunda bild. Förändringen av mellanskolvariationen för de kun-
skapsområden som finns i PISA visas i Figur 6.6.

Figur 6.6 Mellanskolvariation vid olika mättillfällen i PISA för olika kunskapsområden (i procent 
av genomsnittlig total spridning i Sverige).
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För naturvetenskap och läsning har mellanskolvariationen i stort sett fördubb-
lats sedan 2003, vilket står i samklang med de resultat som redovisades efter 
PISA 2009 (Skolverket, 2010a), även om ökningen i absoluta tal är mindre än 
vad som då presenterades. Detta beror på att OECD nu använder en annan 
beräkningsmodell7. Det bör påpekas att mellanskolvariationen i naturvetenskap 
och läsning, även om den fortsatt att öka, fortfarande är relativt låg i ett interna-
tionellt perspektiv.

Utvecklingen i matematik var ungefär densamma fram till 2009, då upp-
gången bröts. Sannolikt hänger detta samman med att den totala spridningen 
är mindre i matematik än i övriga ämnen, vilket i sin tur beror på att elever över 

7 Ändringen innebär att inverkan av små skolor (elever med få 15-åringar) viktats ner i beräk-
ningen. I Sverige är många av de ”små” skolorna antingen gymnasieskolor eller nystartade 
fristående skolor.
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hela prestationsskalan och på de flesta skolor försämrat sina resultat, medan 
försämringen i naturvetenskap och läsning i huvudsak skett för lågpresterande 
elever.

Betydelse av socioekonomiska faktorer
De spridningsmått som redovisats ovan säger inte något direkt om hur socio-
ekonomisk bakgrund påverkar resultaten. För att studera den effekten används, 
som nämnts, ett särskilt index, ESCS, som avser att mäta varje elevs ekono-
miska, sociala och kulturella status. De värden på effekten av socioekonomisk 
nivå som presenteras här svarar mot poängskillnad i resultat vid en enhets skill-
nad i ESCS. Den övergripande effekten av elevens socioekonomiska bakgrund 
på matematikresultat är i Sverige 36 poäng, vilket inte är signifikant skilt från 
OECD-genomsnittet som är 39 poäng. Det finns exempel på länder med höga 
resultat och relativt liten effekt av socioekonomisk bakgrund, men även länder 
med höga resultat och relativt stor betydelse av socioekonomisk bakgrund.  
PISA visar därmed att det inte finns någon motsättning mellan goda resultat 
och hög likvärdighet och många av de länder som förbättrat sina resultat har 
också minskat skillnaderna i resultat mellan olika grupper med avseende på 
socioekonomisk nivå.

Inte bara elevens egen socioekonomiska bakgrund påverkar resultatet. En 
elevs prestation kan också påverkas av skolans genomsnittliga sammansättning 
med avseende på elevers socioekonomiska bakgrund (skolnivåeffekt ). I Sverige 
är skolnivåeffekten med avseende på socioekonomisk bakgrund signifikant lägre 
än OECD-genomsnittet. 

Generellt sett är dessutom spridningen mellan skolor med avseende på socio-
ekonomisk sammansättning (skolsegregationen) liten i Sverige, liksom i övriga 
nordiska länder (sista kolumnen i tabell 6.3). Den har heller inte ökat över 
tid i Sverige. Den sammantagna effekten av relativt låg skolnivåeffekt och låg 
skolsegregation blir att den totala variationen mellan skolor beroende på skolans 
socioekonomiska sammansättning blir liten. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det inte i någon av indikatorerna syns 
några signifikanta förändringar jämfört med PISA 2003. Denna bild överens-
stämmer inte med motsvarande bild från PISA 2009 då likvärdighetsindika-
torerna baserades på resultaten i läsning för tidsperioden 2000–2009 och som 
både visade på en sämre nivå av likvärdighet, relativt OECD, och en försämrad 
likvärdighet över tid. I matematik finns en generell nedgång i resultat för alla 
grupper och det förklarar varför spridningen inte ökat och kan också förklara 
varför övriga likvärdighetsindikatorer inte heller ändrats. 

Beror skillnaderna mellan PISA 2009 och PISA 2012 på att tidsperioderna 
inte är identiska eller står orsaken att finna i skillnader mellan kunskapsområ-
dena? Det lutar åt det senare. Skillnaden gäller framförallt utvecklingen av den 
totala variationen i elevresultat samt resultatskillnaderna mellan skolor, som 
fortsätter att öka i läsning och naturvetenskap. Det är svårt att förklara vad 
denna skillnad mellan ämnena kan bero på. En möjlig förklaring till skillna-
derna i totalvariation mellan läsning och matematik skulle kunna vara att läs-
förståelse inte bara är något som utvecklas i skolan utan även i hemmet, medan 
matematik är en aktivitet som är mer koncentrerad till skolan. Läsintresserade 
elever utvecklar sin läsning även utanför skolan medan det sannolikt är mindre 
vanligt att matematikintresserade elever ägnar sig åt matematik på fritiden. Om 
elever lär sig mindre i skolan drabbar det alla elever ungefär lika mycket i mate-
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matik medan de läsintresserade inte förlorar lika mycket som de som inte läser 
utanför skoltid. Det finns därmed all anledning att fortsätta följa utvecklingen 
av likvärdighet noggrant, utifrån såväl betygen som resultaten från de interna-
tionella kunskapsmätningarna.

En annan fråga när det gäller likvärdighet är relationen mellan kommunala 
och fristående skolor. Andelen elever som går i fristående skolor har ökat kraf-
tigt sedan 2003. År 2003 gick ungefär fyra procent av de svenska eleverna som 
deltog i PISA i fristående skolor, och 2012 har andelen ökat till 14 procent. 

År 2003 var resultatet i matematik, enligt PISA, ungefär detsamma för elever 
i fristående skolor som för elever i kommunala, men då den socioekonomiska 
nivån samtidigt var högre på de fristående skolorna var resultatet signifikant 
högre på kommunala skolor när hänsyn togs till skillnaden i socioekonomiska 
förhållanden. I PISA 2012 finns däremot inga signifikanta skillnader i resultat 
mellan kommunala och fristående skolor vare sig före eller efter att hänsyn tagits 
till socioekonomiska skillnader. Man kan också notera att skillnaden i socio-
ekonomisk nivå mellan fristående och kommunala skolor enligt PISA är mindre 
2012 än vad den var 2003.

Elevers attityder
Matematikresultaten är svårtolkade. De går ner för alla elevgrupper, samtidigt 
som både motivation och elevernas tilltro till den egna matematiska förmågan 
går upp. 

I det följande bygger resonemanget på den enkät som eleverna besvarat, och 
många frågor i den enkäten är kopplade till matematikämnet. En del mer gene-
rella resonemang kommer också att föras.

Ett stort antal faktorer som bygger på elevenkäten samvarierar ganska starkt 
med matematikresultaten. Dessa faktorer presenteras och diskuteras utförligt i 
kapitel 3. De faktorer (index) som samvarierar starkast med resultaten är Själv-
tillit, Självuppfattning, Förmåga att lösa problem och Uthållighet. Däremot svarar 
en större matematikängslighet mot sämre matematikresultat. Klassrumsklimatet 
har inte förändrats sedan 2003. Motivationen och tilliten till den egna matema-
tiska förmågan har ökat. Detta borde tala för en resultatförbättring i motsats till 
vad resultaten i PISA indikerar. Samtidigt har eleverna blivit mer ängsliga och 
mindre uthålliga, vilket stämmer med det försämrade resultatet i matematik. 
Den minskade uthålligheten kan också förklara varför andelen överhoppade 
uppgifter har ökat. Om överhoppade uppgifter står för att eleverna inte kunde 
lösa uppgiften eller lägre provmotivation är inte helt lätt att säga.

Svenska elever har i tidigare PISA-mätningar generellt haft en positiv attityd 
till skolan. Men PISA 2012 visar både en mer negativ attityd till skolan och en 
minskad känsla av samhörighet med skolan hos eleverna. Dessa faktorer kan 
hänga samman med skolk som är relativt vanligt och sen ankomst som blivit 
vanligare sedan 2003. Bägge dessa faktorer samvarierar starkt med prestation. 
Särskilt påtagliga förändringar har skett för frågor som rör känsla av utanförskap 
(tabell 3.26) och om skolan är meningslös (tabell 3.27). Både andelen elever 
som uppfattar sig som outsiders och den del som uppger att skolan varit bort-
kastad tid har fördubblats sedan 2003. Den ökningen är oroande i sig, och den 
samvarierar troligen också med nedgången i resultat, särskilt för lågpresterande 
elever.
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Hur tillförlitliga är resultaten?
Den senaste PISA-undersökningen, PISA 2012, bekräftar och förstärker den 
bild som PISA tidigare visat och som bekräftas av andra internationella kun-
skapsundersökningar som PIRLS och TIMSS. Svenska grundskoleelevers kun-
skaper i läsning, matematik och naturvetenskap har försämrats sedan millen-
nieskiftet. Totalt sett är Sverige det land som haft den största resultatnedgången 
av alla länder som deltar i PISA. Resultaten i de kunskapsområden som ingår i 
studien har sjunkit till bottennivåer inom OECD, lågpresterande elever, särskilt 
pojkar, halkar allt längre efter, attityden till skolan försämras och allt fler elever 
upplever skolan som ett slöseri med tid. 

En nyligen publicerad internationell undersökning av vuxnas kunskaper, 
PIAAC 2013, visar att svenska vuxna (16–65 år) står sig väl i en internationell 
jämförelse vad gäller färdigheter i läsning, räkning och problemlösning med 
hjälp av dator8 (SCB, 2013; OECD 2013c). Men undersökningen visar också 
att Sveriges resultat i jämförelse med övriga länder inte är riktigt lika bra när det 
gäller åldersgruppen 16–24 år, en åldersgrupp som innehåller årskullarna som 
deltog i PISA 2003, 2006 och 2009. Resultaten från PISA motsäger därmed 
inte resultaten från PIAAC. 

Den kraftiga nedgången i läsning för lågpresterande elever oroar, och den är 
sannolikt starkt relaterad till nedgången även i matematik och naturvetenskap 
för dessa elever, eftersom många PISA-uppgifter också inom dessa områden 
kräver relativt god läsförståelse. 

Går det att lita på att PISA-resultaten verkligen speglar det reella kunskaps-
läget bland landets 15-åringar? Alla internationella kunskapsundersökningar 
bygger på representativa urval och det finns därmed alltid en statistisk osäker-
het som gör att ett visst mått av försiktighet bör iakttas när slutsatser utifrån 
enskilda resultat ska dras. PISA kan heller inte mäta alla kompetenser som en 
elev antas behöva. Men här syns en utveckling som följer ett tydligt mönster 
inte bara genom de fem PISA-undersökningarna utan också genom de tre 
TIMSS- och PIRLS-undersökningarna som täcker ungefär samma tidsperiod. 
Ur ett statistiskt perspektiv är därmed resultaten tillförlitliga.

En aspekt att titta närmare på är den kontext i vilken PISA-undersökningen 
genomförs. PISA är ur elevsynvinkel ett så kallat low-stake prov, eftersom eleven 
är anonym och resultatet inte har någon inverkan på betygen. Det genomförs 
under vårterminen i årskurs 9, en period då eleverna också ska genomföra ett 
antal nationella prov som med motsvarande terminologi kan kallas för high-
stake prov. Enligt PISA 2012 är Sverige ett av de länder där antalet prov ökat 
sedan 2003, vilket betyder att PISA-proven 2012 genomfördes i en betydligt 
provtätare miljö. Eleverna kan ha fått en ökad provvana men det finns också en 
möjlighet att den stora mängden prov har haft en negativ påverkan på elevernas 
engagemang och motivation vid PISA-provets genomförande och därmed sänkt 
provets validitet. Motivationsaspekter i samband med internationella kunskaps-
prov är av betydelse och något som behöver studeras mer djupgående. Men även 
om denna hypotes skulle vara sann utgör den knappast mer än en delförklaring 
till de sjunkande resultaten.

Att fler nationella prov endast kan utgöra en delförklaring till de sjunkande 
resultaten stöds av att resultatnedgången påbörjades redan innan de nya pro-

8 PIAAC står för Programme for International Assessment in Adult Competences.
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ven infördes, och att resultatnedgången i stort sett är lika tydlig i TIMSS som 
genomförs i årskurs 8 – där inga nationella prov alls genomförs (Skolverket, 
2009).

Men hur väl stämmer de kunskaper som PISA mäter överens med målen i de 
svenska kursplanerna? Det finns inga garantier för överensstämmelse då PISA 
bygger på ett ramverk utifrån kriterier om vilka kunskaper och förmågor som 
anses vara relevanta för att kunna delta som samhällsmedborgare i det vuxna 
livet. I praktiken är det naturligtvis så att även de svenska kursplanerna bygger 
på en idé om vilka förmågor och kunskaper som är viktiga i det fortsatta livet. 
De analyser som gjorts vad gäller överensstämmelsen mellan PISA:s ramverk 
och de svenska kursplanerna visar på en god överensstämmelse (Skolverket, 
2006 a,b; se även kapitel 2 i denna rapport). Det betyder att även måluppfyllel-
sen enligt de svenska kursplanerna i läsförståelsedelen i svenska, i matematik och 
i de naturvetenskapliga ämnena med all sannolikhet har minskat.

Sammantaget, utifrån befintlig empiri, är det svårt att ifrågasätta att den 
nedåtgående trenden i elevers uppmätta resultat till stora delar verkligen speglar 
en försämring i elevers reella kunskaper, så som de mäts i PISA.

Vad kan ligga bakom den  
försämrade resultatutvecklingen?
För att kunna vända trenden och förbättra resultaten i svensk skola är det viktigt 
att försöka identifiera möjliga orsaker till den resultatnedgång som skett. Det 
går inte att peka ut en isolerad förklaringsfaktor till den utveckling som skett 
vad gäller svenska elevers kunskaper under den senaste 10–15-årsperioden 
(Skolverket, 2009). Det är många faktorer som spelar in och det är svårt att 
isolera enskilda förändringar som kan kopplas till resultatutvecklingen på ett 
kausalt vis. Här kommer några mer eller mindre rimliga hypoteser att diskute-
ras, som inte nödvändigtvis kan besvaras utifrån empiriskt grundade analyser. 
Det krävs ytterligare analyser och forskning innan det går att få en klarare bild 
av varför utvecklingen ser ut som den gör.

Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat, men detta bidrar endast 
mycket marginellt till resultatnedgången. Resultatnedgången för infödda elever 
mellan 2003 och 2012 är i stort sett lika stor som för hela elevpopulationen. 
Det är väsentligt att slå fast att den ökande andelen elever med utländsk bak-
grund inte kan förklara nedgången.

Det är oklart hur skolsegregationen, utifrån såväl resultat som socioeko-
nomisk sammansättning, har påverkats av skolvals- och friskolereformerna, 
men mycket tyder på att den ökat (Böhlmark & Holmlund, 2010; Skolverket, 
2012c; Östh m.fl., 2012). Mellanskolvariationen har ökat under 2000-talet 
(Skolverket, 2010a, 2012c), och det kan tyda på att motiverade elever tenderar 
att välja bort skolor med många lågpresterande elever. Därmed saknas positiva 
förebilder för de elever som blir kvar, och resultaten för de lågpresterande elev-
erna försämras ytterligare. När det gäller hur den generella kunskapsnivån har 
påverkats av dessa reformer är inte forskningsresultaten entydiga (Wondracheck 
m.fl, 2013). Här behövs fortsatta fördjupade studier. 

I en nyligen utgiven rapport av Skolverket framförs att det finns stora varia-
tioner mellan kommuner i fråga om tilldelning av resurser till skolverksamheten 
och fördelning av resurser mellan skolor (Skolverket, 2013). Rapporten drar 
också slutsatsen att fördelningen av resurser utifrån skolornas socioekonomiska 
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förutsättningar är otillräcklig, även om medvetenheten bland kommunerna har 
ökat över tid.

Enligt samfälld forskning (t.ex. Hattie, 2009) är det som sker i klassrum-
met, eller annorlunda uttryckt, kvaliteten i undervisningen, den enskilt mest 
betydelsefulla faktorn för elevers lärande och kunskapsutveckling. Det är svårt 
att mäta undervisningens kvalitet men det är ändå rimligt att anta att kvaliteten 
påverkas av flera direkta och indirekta faktorer. Hit hör bland annat rekryte-
ringen till läraryrket och lärarutbildningen, de förutsättningar lärarna får för 
undervisningen och läraryrkets status. Det finns en konflikt mellan det skenbara 
friutrymme som finns i skolans styrdokument och de reella möjligheterna att 
utnyttja detta friutrymme (Ringarp, 2011)

Den senaste TIMSS-studien visade att svenska lärare i genomsnitt var både 
välutbildade och hade lång erfarenhet. TIMSS visade också att svenska lärare var 
mindre nöjda med sin arbetssituation än genomsnittet i jämförbara länder och 
fler ångrade sitt yrkesval. Det är inte klart hur detta hänger ihop med kunskaps-
utvecklingen, men det finns anledning att vidare studera hur lärares utbildning, 
arbetssituation och yrkesstatus påverkar vad som sker i klassrummet. 

Ämnesproblem eller systemproblem?
Det faktum att alla tre kunskapsområdena i PISA visar på likartad utveckling 
tyder på att ämnesspecifika orsaker bara kan vara en delförklaring till ned-
gången. Det kan innebära att ämnesmässiga utvecklingsinsatser inte kommer 
att ge önskvärda effekter på resultatutvecklingen. Stora satsningar har gjorts och 
görs på matematikämnet i skolan men det är svårt att i PISA 2012 se någon 
positiv effekt av dessa satsningar.

Det finns dock vissa ämnesspecifika mönster. Dels ser vi vissa skillnader 
mellan de ämnen som ingår i PISA, och dels ger studier av andra ämnen som 
till exempel engelska en helt annan bild. I engelska är svenska elevers kunska-
per i en internationell jämförelse mycket goda, vilket också kan sägas om deras 
kunskaper om demokrati och samhällsfrågor (Skolverket, 2010c, 2012d). Dessa 
kunskaper tycks inte heller ha försämrats över tid.

Därmed uppstår frågan om huruvida elevers värderingar av olika kunskaps-
områden, och även värderingar i andra avseenden, förändrats. Kan det innebära 
att traditionella ämneskunskaper i vissa ämnen inte uppfattas som relevanta eller 
viktiga? Flera studier, exempelvis den nationella utvärderingen 2003 (Skolver-
ket, 2004c), visar att elever uppfattar matematik och naturvetenskap som både 
svårt och tråkigt. Enligt eleverna är naturvetenskap dessutom, i motsats till 
matematik, oviktigt. För samhällsorienterande ämnen och särskilt för engelska 
är bilden en helt annan – de uppfattas av eleverna som både intressanta och 
viktiga. Ett sätt att öka elevernas intresse och förståelse för ett ämne är att sätta 
in undervisningen i en vardagsnära kontext. TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a) 
visar att svenska matematik- och NO-lärare gör detta i mycket mindre utsträck-
ning jämfört med genomsnittet för lärarna i EU/OECD.

PISA och PIRLS (Skolverket 2010a, 2012b) tyder dessutom på att svenska 
elevers läsvanor förändrats så att de läser mindre. Det kan åtminstone delvis 
förklara de sjunkande resultaten i läsning.

Finns det någon förklaring till varför Sverige tappar mer än många andra län-
der? En jämförelse med andra länder som också försämrat sina resultat kraftigt 
kan ge en viss vägledning. Anmärkningsvärt är att av de länder som försämrat 
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sina resultat mest är tre nordiska, förutom Sverige även Island och Finland. Till 
denna grupp av förlorare hör också Australien och Nya Zeeland. Alla dessa är 
länder där ungdomar har relativt stor frihet att forma sina liv och utveckla sina 
egna intressen. Det är inte orimligt att tänka sig att förändrade värderingar och 
förändrade prioriteringar av hur de väljer att använda sin tid slår igenom snab-
bast i sådana länder. PISA indikerar exempelvis att nordiska ungdomar är de 
flitigaste internetanvändarna och att de tillbringar mest tid på sociala medier. 
Det finns inget direkt samband mellan PISA-resultat och hur aktiva eleverna är 
i dessa avseenden, men det kan tyda på att skolarbetet nedprioriteras till förmån 
för annat. Att möta elevernas intressen och behov är viktigt om den negativa 
utvecklingen i svensk skola skall brytas.

Utvecklingen kan påverkas
Finland, Estland och även Kanada är goda exempel på att det är fullt möjligt för 
länder att kombinera höga genomsnittliga resultat med en hög grad av likvär-
dighet. Många länder har också förbättrat sina resultat i PISA och några har 
liksom Sverige tappat i resultat. Mycket finns att lära från dessa olika länder och 
situationen i svensk skola pekar mot att det blir alltmer angeläget att försöka 
utröna vad som ligger bakom de sjunkande resultaten och även andra negativa 
förändringar som ökande känsla av utanförskap och att skolan uppfattas som 
meningslös av allt fler elever. 

En strategi skulle kunna vara att använda resultaten från de internationella 
studierna för att se vilka eventuellt gemensamma drag som finns hos de länder 
som haft en tydligt positiv utveckling, som Polen, Tyskland och Estland, för att 
dra lärdom av deras erfarenheter. Men lika viktigt är kanske att studera vilka 
likheter som kan finnas mellan de länder som liksom Sverige haft en negativ 
utveckling och göra förändringar för att vända utvecklingen.
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I den internationella studien PISA (Programme for International 

Student Assessment) undersöks elevers kunskaper i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap. PISA 2012 är den femte  

PISA-undersökningen sedan starten år 2000.

OECD har utvecklat PISA för att möta behovet av utvärdering av 

kvalitet, likvärdighet och effektivitet hos utbildningssystem i över 

60 länder. PISA syftar också till att öka förståelsen för orsakerna 

till och konsekvenserna av observerade skillnader i resultat.  

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 resulta-

ten i förhållande till andra länder och med ett speciellt fokus på 

hur resultaten har förändrats över tid, både från ett kunskaps-

perspektiv och ett likvärdighetsperspektiv.

I Sverige var det knappt 4 700 15-åringar fördelade på 209 skolor 

som deltog i undersökningen. Av dessa har cirka 2 500 också 

gjort ett digitalt prov. Varje elev fick arbeta med ett två timmar 

långt prov som bestod av såväl öppna frågor som flervalsfrågor. 

De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9. Ett fåtal gick  

i årskurs 8 eller i gymnasieskolan. 
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