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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa vilken tillit politiker och forskare från Sverige och Finland 

har till PISA-undersökningarna i matematik. I studien undersöks också vilka förändringar som 

har förespråkats från politiskt håll samt vilka förändringar som har genomförts för att förbättra 

de svenska och finska elevernas matematikresultat i PISA. Studien har utgått ifrån en kvalitativ 

textanalys innehållande ett flertal analytiska frågor där material från främst svenska och finska 

forskare har analyserats. Det som framkommer i studien är att både svenska och finska politiker 

har haft hög tillit till PISA-undersökningarna. Tilliten till PISA-undersökningarna framgår 

tydligt då det har skett ett flertal skolreformer i både Sverige och Finland där besluten har tagits 

utifrån bland annat elevernas PISA-resultat. Bland de svenska och finska forskarna 

framkommer det däremot att tilliten till PISA-undersökningarna varierar något och att det 

framstår som väldigt individuellt huruvida tilliten är hög eller låg. 

Nyckelord: matematik, PISA, tillit, utbildningspolitik 

 

  



Abstract 

This study aims to illustrate which trust politcian and scientists from Sweden and Finland has 

towards the PISA studies in mathematics. The study also examine which changes that has 

advocated from a political point of view and which changes that has been carry through in order 

to improve the Swedish and Finnish pupils mathematic results in the PISA studies. The study 

is based on a qualitative text analysis containing several analytical questions where material 

from mainly Swedish and Finnish scientists has been analyzed. What emerges in the study is 

that both Swedish and Finnish politcian have had high trust towards the PISA studies. Several 

school reforms has been made in Sweden and Finland based on pupils result in the Pisa studies 

which clearly show the trust towards the PISA studies. Among the Swedish and Finnish 

scientist however, it appears that the trust towards the PISA studies is either high or low and it 

varies a lot between the diffrent scientists. 
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1. Inledning 

Sedan Programme for International Student Assessment (PISA) började genomföras år 2000 

har resultaten från de finska och svenska 15-åringarna diskuterats och problematiserats. 

Attityder och åsikter om PISA och PISA-resultatens relevans och tillförlitlighet har såväl som 

i Sverige och Finland diskuterats i media, av forskare, politiker och lärare. Med jämna 

mellanrum efter att nya undersökningar genomförs och nya resultat publiceras av 

organisationen The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), som 

är huvudansvariga för PISA, blir PISA ett samtalsämne som många väljer att engagera sig i. 

Många svenska politiker och lärare har länge sneglat mot grannlandet Finland och avundats 

över de kunskaper som de finska 15-åringarna har påvisat i PISA. Utöver de goda resultaten i 

PISA har även finska lärare och lärarprofessionen i Finland hyllats av svenska politiker. Många 

politiker har också använt de svenska resultaten, som har försämrats sedan PISA började 

genomföras, som ett argument för att det finns brister i den svenska skolan. Försämrade resultat 

i internationella kunskapsmätningar, såsom PISA, har gett upphov till ett flertal skolreformer 

inom den svenska skolan, däribland en ny läroplan, skollag, betygssystem och utveckling av 

lärarutbildningen. 

I svensk media har det publicerats ett flertal oroande artiklar om de svenska PISA-resultaten 

samtidigt som det har gjorts ett flertal jämförelser med de finska resultaten som har varit bättre 

än de svenska resultaten. Väldigt ofta har det framställts som att den svenska skolan har stora 

brister medan den finska skolan är en framgångssaga. Under mina fem år som lärarstudent har 

jag också stött på ett flertal svenska lärare- och pedagoger som har talat gott om den finska 

skolan. Väldigt ofta har dessa personer hänvisat till de finska elevernas resultat, inte minst i 

matematik och naturkunskap, i PISA eller de finska lärarnas auktoritet i klassrummet. Den bild 

som lärare och pedagoger har om PISA-resultaten hos de svenska och finska eleverna har 

väldigt ofta varit liknande den bild som media har målat upp. Med tanke på att media, lärare, 

pedagoger och svenska politiker har hänvisat till PISA-resultaten när de har diskuterat den 

svenska och finska skolan, tyder mycket på att de anser att PISA-resultaten är tillförlitliga samt 

att de har hög tillit till undersökningarna. 

En fråga som har uppstått, och som har legat till grunden för detta examensarbete, är om 

forskare och politiker från Sverige och Finland har samma tillit till PISA som har framställts i 

svensk media? Begreppet tillit syftar i detta sammanhang på en eller flera personers (forskare 

och politiker) åsikter och handlingsberedskap gentemot ett eller flera objekt (PISA). Redan 

tidigt i utformningen av detta examensarbete märktes det att den bild som har funnits om de 

finska PISA-resultaten från svenskt håll, inte är densamma från finländskt håll. Det märktes 

också att den bild som fanns hos svenska och finska politiker inte överensstämde med den 

svenska och finska forskningen som har gjorts och som berör PISA. Detta examensarbete ger 

en mer kompletterad bild över politiker och forskares tillit till de svenska och finska PISA-

resultaten än vad som tidigare har framkommit. 
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2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av en kvalitativ textanalys belysa vilken tillit 

politiker och forskare från Sverige och Finland har till PISA-undersökningarna i matematik 

med utgångspunkt ifrån de svenska och finska PISA-resultaten. Vilka förändringar som kan ha 

genomförts för att förbättra de svenska och finska elevers matematikkunskaper samt vilka 

förändringar som möjligtvis har förespråkats av politiker för att förbättra PISA-resultaten är 

också aktuellt i detta examensarbete. De frågor som är centrala i detta examensarbete är 

följande: 

• Vilken tillit har politiker och forskare i Sverige och Finland till den matematiska delen 

av PISA samt hur framträder denna tillit i svenska och finska vetenskapliga artiklar och 

rapporter? 

• Har det förespråkats några förändringar, och i så fall vilka, inom den svenska och finska 

skolan från politisk håll utifrån elevernas prestationer i PISA? 

• Har det skett några förändringar, och i så fall vilka, för att förbättra de svenska och 

finska elevernas matematikkunskaper? 

Fokus i detta examensarbete läggs på den forskning som har publicerats de senaste tio åren av 

svenska och finska forskare. Anledningen till att denna period är i fokus beror på att det är under 

de senaste tio åren som både de finska och svenska elevernas resultat har sjunkit som mest i 

PISA.  
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3. Vad är OECD och PISA? 

Organisationen OECD bildades 1960 och är en ombildning av organisationen Organisation for 

European Economic Co-operation (OEEC) som hade som en av sina främsta uppgifter att 

främja den ekonomiska utvecklingen i Europa efter det andra världskriget. När OECD bildades 

var 20 länder medlemmar i organisationen där alla förutom två, Kanada och USA, var 

europeiska länder. Idag är 36 länder från stora delar av världen medlemmar i OECD (Sveriges 

riksbank, 2017; OECD, u.å.a). OECD har som huvudsakliga mål med organisationen att ”… 

promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the 

world.” (OECD, u.å.b). Vidare beskriver OECD sig själva som ett forum där: 

governments can work together to share experiences and seek solutions to common 

problems. We work with governments to understand what drives economic, social and 

environmental change. We measure productivity and global flows of trade and 

investment. We analyse and compare data to predict future trends. We set international 

standards on a wide range of things, from agriculture and tax to the safety of chemicals. 

(OECD, u.å.b). 

OECD ansvarar för ett flertal olika internationella undersökningar som både involverar vuxna 

och barn. En av den mest uppmärksammade som berör elevers kunskaper i läsförståelse, 

matematik, naturkunskap och problemlösning är PISA. PISA testar vilka kunskaper och 

färdigheter 15-åriga elever har i områdena läsförståelse, matematik, naturkunskap och 

problemlösning (OECD, 2018). Den generella beskrivning av vad PISA testar, vilket ibland 

brukar kallas för PISA:s ramverk, beskrivs av OECD på följande sätt: 

PISA assesses the extent to which 15-year-old students, near the end of their 

compulsory education, have acquired key knowledge and skills that are essential for full 

participation in modern societies. The assessment focuses on the core school subjects 

of science, reading and mathematics (OECD, 2015b, s.5) 

Deltagandet i PISA är frivilligt för alla länder men de skolor och elever som sedermera blir 

utvalda måste delta i undersökningarna. I Sverige och Finland är det olika universitet som 

ansvarar för PISA i respektive land. I senaste PISA-undersökningen 2015 var det 

Mittuniversitetet i samband med Stockholmsuniversitet i uppdrag av Skolverket som ansvarade 

för PISA i Sverige (Skolverket, 2016). De som ansvarade för PISA 2015 i Finland var 

Universitet i Jyväskylä i samarbete med universitet i Helsingfors (Undervisnings- och 

kulturministeriet, u.å.). Hittills har över 90 länder deltagit i undersökningarna, varav ungefär 

hälften inte är medlemmar i OECD (OECD, u.å.b). PISA:s omfattning i de olika områdena 

matematik, naturkunskap, läsförståelse och problemlösning varierar i varje undersökning. I 

varje undersökning är det ett av dessa områden som är huvudämne, som exempel har matematik 

varit i fokus i PISA 2003 och PISA 2012. Att matematik har varit i fokus betyder att 

omfattningen av den matematiska delen i undersökningen är större, vilket bland annat innebär 

fler uppgifter. Som exempel var det 32 stycken matematikuppgifter i PISA 2000 när 

läsförståelse var huvudämne medan det var 85 stycken matematikuppgifter i PISA 2003 då 

matematik var huvudämne (Skolverket, 2001; OECD, 2003). 
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3.1. Svenska och finska PISA-resultat i matematik 

De svenska och finska elevernas prestationer i PISA-undersökningarna i matematik har skiftat 

över tid och från år till år. För att få en förståelse om vilka resultat som medier, politiker, lärare 

och forskare refererar till krävs en presentation av dessa resultat. De resultat som presenteras är 

medelvärden över hur alla svenska respektive finska elever har presterat i genomsnitt i 

matematik. Dessa medelvärden jämförs sedan med medelvärden från länderna som är 

medlemmar i OECD, detta brukar benämnas som OECD-genomsnittsnivå eller OECD-

genomsnittet. OECD-genomsnittet är det mått som de flesta utgår ifrån när de beskriver dåliga 

eller bra PISA-resultat. Prestationerna hos de svenska eleverna i matematik har skiftat och de 

har legat över OECD-genomsnittet, legat inom OECD-genomsnittet och även legat under 

OECD-genomsnittet i de olika undersökningarna sedan år 2000. De finska elevernas resultat 

har alltid varit bättre än de svenska då de har sedan PISA påbörjades år 2000 alltid legat över 

OECD-genomsnittet i matematik. 

3.2. Svenska och finska elevers medelvärden i matematik 

I Figur 1 kan vi se hur de svenska och finska eleverna har presterat i den matematiska delen av 

PISA under åren 2000–2015. Förutom de finska och svenska resultaten går det också att se vad 

OECD-genomsnittet var för respektive år. 

 

Figur 1 PISA-medelvärden utifrån elevers prestationer i matematik (http://www.oecd.org/pisa/publications/, hämtad 2019-05-

04.) 

Den negativa trenden i de svenska elevernas matematikresultat i PISA bröts i den senaste 

undersökningen som genomfördes år 2015. De svenska elevernas resultat i matematik gick ifrån 

att ha legat under OECD-genomsnittet i PISA 2012 till att i PISA 2015 ligga inom genomsnittet 
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tre år senare. Förklaringen till de förbättrade matematikresultaten var bland annat att både de 

låg- och högpresterande eleverna förbättrade sina resultat från PISA 2012. Trots denna 

förbättring var de svenska elevernas kunskaper lägre än vad som uppmättes i PISA 2003 då 

matematik var huvudämne (Skolverket, 2016). Från PISA 2003 till PISA 2012 där det under 

båda åren har varit matematik som har varit huvudämne var det däremot de svenska elevernas 

resultat som sjönk mest av alla OECD-länder (Statsrådet, 2012; OECD, 2015a). 

De finska eleverna har alltid presterat över OECD-genomsnittet och under 2000-talet presterade 

de finska eleverna väldigt bra i jämförelse med övriga länder i Norden och Europa. Finlands 

PISA-resultat var som högst år 2006 men har sedan dess försämrats, och det lägsta resultatet 

mättes i den senaste undersökningen år 2015. De försämrade resultaten hos de finska eleverna 

i PISA under de senaste åren har varit påtagliga och Finlands placering har försämrats. Finland 

är det land vars resultat som bland de toppresterande länderna har försämrats som mest sedan 

2003 (Undervisnings- och kulturministeriet, 2012). Finlands resultat är oroväckande nämner 

Statsrådet (2013) men belyser dock det faktum att genomsnittet bland övriga OECD-länderna 

också har sjunkit. 

Det som återstå att se är om PISA 2018 också visar på förbättrade matematikresultat för de 

svenska eleverna och ifall de fortfarande ligger inom OECD-genomsnittet. För Finlands del är 

den stora frågan ifall matematikresultaten fortsätter att sjunka, vilket dem har gjort sedan 2006, 

eller om den negativa trenden bryts. PISA 2018 genomfördes i mars/april 2018 och i 

undersökningen deltog över en halv miljoner 15-åringar från 80 olika länder. Resultaten från 

PISA 2018 kommer att publiceras den 3 december 2019 samtidigt i alla deltagande länder 

(Skolverket, 2019b; OECD, 2018).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det finns flera olika definitioner och förklaringar till vad matematisk skicklighet eller kunnighet 

innefattar. Beroende på vem som beskriver och förklarar vad som motsvarar goda eller 

nödvändiga matematiska kunskaper skiftar uppfattningarna och åsikterna. I den svenska 

högstadieskolan är tanken att elevernas kunskaper i matematik ska bland annat bli bedömda 

utifrån vad som brukar benämnas som de matematiska förmågorna. Dessa matematiska 

förmågor är formulerade av Skolverket (2018) och brukar kategoriseras som begrepp-, 

procedur, problemlösning, modellering, resonemang, kommunikation och relevansförmåga. 

Genom dessa matematiska förmågor ska lärare i skolor få en helhetsbild av vilka kunskaper 

eleverna besitter. Den finska kursplanen för matematik i årskurs 7–9 skiljer sig delvis från den 

svenska kursplanen. I Finland ska bedömningen av elevers kunskaper i årskurs 7–9 i matematik 

delvis ske på följande sätt: 

Eleverna ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Föremål för bedömning 

är elevens matematiska kunskaper och färdigheter och hur de tillämpas. I bedömningen 

fästs även vikt vid prestationssättet, hur eleverna motiverar sina lösningar, hur 

lösningarna är strukturerade och hur korrekta de är. I bedömningen beaktas därtill 

elevernas förmåga att använda hjälpmedel, inklusive digitala verktyg 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s.442) 

I både svenska och finska skolan är det ett flertal olika faktorer och aspekter som ligger till 

grund för bedömningen av elevernas matematiska kunskaper. De matematiska kunskaperna 

som eleverna testas på i PISA utgår däremot ifrån begreppet Mathematical Literacy. 

4.1. Mathematical Literacy 

Vad som innefattas av begreppet Mathematical Literacy översätts och beskrivs av Skolverket 

(2016) på följande sätt: 

Mathematical Literacy är en individs förmåga att formulera, använda och tolka 

matematik i en mängd olika sammanhang. Detta inkluderar matematiska 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 som är nödvändiga för konstruktiva, engagerade och 

reflekterande medborgare (Skolverket, 2016, s.10). 

Begreppet är central i den matematiska delen av PISA och kan på svenska översättas till 

matematisk kunnighet.  Det som OECD benämner som matematisk kunnighet samt det ramverk 

som PISA utgår ifrån testar vilka matematiska kunskaper de 15-åriga eleverna från de olika 

länderna besitter. Ett annat sätt att belysa vilka matematiska kunskaper elever besitter är att utgå 

ifrån begreppet Proficiency in matehematics. 
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4.2. Proficiency in mathematics 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) beskriver att för att kunna utveckla ett bra matematiskt 

lärande går det att utgå ifrån ifrån fem strängar. Kilpatrick med fler (2001) benämner dessa som 

strands: 

• Conceptual understanding – refers to an integrated and functional grasp of 

mathematical ideas. Students with conceptual understanding know more than isolated 

facts and methods. They understand why a mathematical idea is important and the kinds 

of contexts in which is it useful. They have organized their knowledge into a coherent 

whole, which enables them to learn new ideas by connecting those ideas to what they 

already know. 

• Procedural fluency - refers to knowledge of procedures, knowledge of when and how 

to use them appropriately, and skill in performing them flexibly, accurately, and 

efficiently. 

• Strategic competence - refers to the ability to formulate mathematical problems, 

represent them, and solve them. 

• Adaptive reasoning - refers to the capacity to think logically about the relationships 

among concepts and situations. 

• Productive disposition - refers to the tendency to see sense in mathematics, to perceive 

it as both useful and worthwhile, to believe that steady effort in learning mathematics 

pays off, and to see oneself as an effective learner and doer of mathematics (Kilpatrick, 

m.fl., 2001, s.118–132). 

Dessa fem strängar utgör en helhet för att elever ska kunna utveckla och innehava så kallat 

matematisk skicklighet, Proficiency in mathematics. Matematisk skicklighet är inte 

endimensionellt och går inte att utveckla genom att enbart behärska någon eller några av dessa 

strängar. Alla dessa fem strängar krävs för att enligt deras mening utveckla goda kunskaper i 

matematik (Kilpatrick, m.fl., 2001). Då det är komplext och svårt att bedöma elevers 

matematiska kunskaper samt att PISA är en av många undersökningar som görs så har det 

teoretiska fokuset i den matematiska delen av PISA i detta examensarbete lagts på hur stora 

slutsatser som kan och bör dras utifrån PISA-resultaten. Detta har gjorts utifrån Kilpatrick med 

fler (2001) begrepp Proficiency in mathematics samt PISA:s begrepp Mathematical Literacy. 

Något som har tagits till hänsyn i detta arbete är att begreppen Mathematical Literacy och 

Proficiency in mathematics är begrepp som inte förekommer i varken den svenska och finska 

läroplanen. Däremot finns det matematiska kunskaper och kriterier i svenska och finska 

läroplanen som kunna kan kopplas ihop och jämföras med begreppen Proficiency in 

mathematics och Mathematical Literacy. Mer om detta diskuteras i den kommande 

teoridiskussionen.  
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4.3. Tillit som begrepp 

Ordet och begreppet tillit är väldigt brett och det finns ett flertal olika tolkning om vad tillit är 

för något samt ett flertal olika kategoriseringar av olika varianter av tillit. Tillit kan uppfattas 

som en egenskap hos en persons handlingar och attityder gentemot ett eller flera objekt i en 

situation. Vidare har även tillit en riktning och kan riktas mot någon eller något samt mot ett 

eller flera objekt. Som exempel kan människors tillit riktas mot organisationer, institutioner och 

system (Trägårdh, 2009). I detta examensarbete är objekteten som tilliten riktas till de olika 

PISA-undersökningarna som organisationen OECD ansvarar för. De som riktar tillit i detta 

sammanhang är forskare och politiker från Sverige och Finland. Enligt Trägårdh (2009) kan 

tillit bland annat ta sin form som en attityd, handlingsberedskap eller som en aspekt av 

handlingar. Denna form av tillit ligger till grund för den teoretiska utgångpunkten som har 

använts i detta examensarbete när det kommer till vilken tillit som forskare och politiker från 

Sverige respektive Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. 
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5. Tidigare forskning 

Den forskning som har bedrivits om PISA är omfattande vilket gör det svårt att sammanfatta 

allt som har skrivits på området. Den tidigare forskning som har varit aktuellt för detta 

examensarbete har däremot två olika beröringspunkter. Den ena behandlingar hur användandet 

av undersökningarna har använts i politiska syften och hur undersökningarna har påverkat 

utbildningspolitiken i olika länder. Den andra varianten av forskning som har bedrivits har haft 

sina utgångspunkter i antingen uppgifterna som finns i PISA eller själva resultaten. I de 

kommande två avsnitten beskrivs den forskning som har bedrivits om PISA. 

5.1. PISA:s påverkan på utbildningspolitiken 

Internationella kunskapsmätningar, däribland PISA, har gett upphov till flera omfattande 

rapporter och artiklar om hur länder bör och har använts sig av det resultat som har publicerats. 

En av dessa rapporter som riktar in sig på de nordiska ländernas PISA- och Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS)-resultat är publikationen Northern 

Lights som ges ut av det Nordiska ministerrådet. Publikationerna från syftar till att: 

” provide in-depth analyses in a Nordic context in order to stimulate Nordic cooperation, 

make better and more informed use of the data, and encourage a debate on the future 

use and development of large-scale international assessments in a Nordic context.” 

(Nordiska ministerrådet, 2018, s.28). 

I den senaste utgåvan Northern Lights on TIMSS and PISA som publicerades av Nordiska 

ministerrådet (2018) beskrivs de olika PISA- och TIMSS-resultaten från alla de nordiska 

länderna. Det som nämns av Nordiska ministerrådet (2018) är att PISA, TIMSS och andra 

internationella kunskapsmätningar har varit en stor avgörande faktor till att skola och utbildning 

har prioriterats högt på den politiska agendan. Som exempel har de goda finska resultaten 

bidragit till att det har skett en så kallad educational tourism, där beslutsfattare och forskare 

från olika delar av världen har besökt Finland för att lära sig av den finska skolan. I Sverige och 

Finland har dåliga resultat bland annat gett upphov till statliga offentliga utredningar har gjorts 

för att kartlägga styrkor och svagheter inom den svenska och finska skolan (Nordiska 

ministerrådet, 2018). 

 

Sedan PISA började genomföras år 2000 anser Ringarp och Rothland (2010) likt Nordiska 

ministerrådet (2018) att det har skapats en politisk debatt rörande elevers kunskaper. I artikeln 

Is the Grass always Greener? The Effect of the PISA Results on Education  Debates in Sweden 

and Germany beskriver Ringarp och Rothland (2010) den politiska debatt som uppstått i 

Sverige och Tyskland gällande internationella undersökningar. De nämner att Sverige och 

Tyskland har i följd med att PISA-resultaten påvisats låga har länderna tittat på övriga länder 

med bättre resultat och som deltat i undersökningarna efter inspiration. Ett av dessa länder som 

har intresserat de svenska och tyska forskarna är Finland. Den politiska debatt som skedde i 

Sverige och Tyskland nämner Ringarp och Rothland (2010) skiljde sig något. I Sverige 

tenderade debatten att fokusera på lärarnas profession och kvalitén på lärarutbildningen. 
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Ringarp och Rothland (2010) nämner också att det ofta gjordes en jämförelse mellan de svenska 

och finska lärarna samt att det framkom en viss avundsjuka gentemot de finska elevernas 

resultat från svenskt håll. I Tyskland diskuterades det hur det kunde komma sig att, ” the land 

of the poets and thinkers”, kunde prestera så dåligt som de gjorde i PISA (Ringarp & Rothland, 

2010, s.423). 

Under de nästan 20 åren som PISA har bedrivits har resultaten hos många länders elever, 

däribland Finland och Sverige, varierat från år till år samt övertid. I Artikeln PISA and the 

criticism of Finnish education justifications used in the national media debate skriven av 

Rautalin (2018) beskrivs den debatt som uppstod i finsk media i förhållande till PISA mellan 

perioden 2001–2009 och 2013–2014. I Rautalins analys märkte hon att under den period som 

Finland rankades högt i PISA, mellan åren 2001–2009, diskuterade det i media om hur 

framstående den finska skolan var. Under denna period fanns det även flera som var skeptiska 

till den finska skolan men som hade svårt att få gehör i den publika debatten. Allt eftersom att 

de finska resultaten försämrades så förändrades även debatten inom media. De som tidigt hade 

kritiserat PISA fick allt mer gehör och de försämrade finska resultaten blev ett samtalsämne 

inom den nationella utbildningsdiskursen (Rautalin, 2018). 

En forskare som är väl insatt i diskursen om PISA-resultat är Sahlberg. Sahlberg har skrivit ett 

flertal vetenskapliga artiklar gällande PISA där han bland annat problematiserar och beskriver 

PISA:s inflytande i skolutvecklingen i flera länder. I en av dessa artiklar PISA in Finland: An 

Education Miracle or an Obstacle to Change? (2011) publicerad i Center for Educational 

Policy Studies Journal (C.E.P.S) skriver han om Finlands perspektiv på PISA och de finska 

resultaten. I artikeln lyfter han fram flera olika perspektiv och sammanfattar många av de åsikter 

som finns i Finland samt hans egna syn på PISA och OECD. Sahlberg (2011) skriver att många 

rektorer och lärare i den finska skolan tycker att PISA enbart mäter en liten del av elevernas 

kunskaper. Vissa lärare är även rädda för att den pågående rörelsen, movement, ”that judges the 

quality of education systems by using academic units of measurement only will eventually lead 

to a narrowing of the curriculum and teaching at the expense of social studies, arts, sports, music 

and the development of the whole person.” (Sahlberg, 2011, s.131-132). Något som Salhberg 

(2011) också lyfter fram och som han anser är dåligt är att media men även många beslutsfattare 

enbart använder sig av internationella undersökningar som måttstock för ett bra 

utbildningssystem. Sahlberg (2011) slutsats i artikeln är att PISA är ett bra mätinstrument över 

elevers kunskaper men att media och beslutsfattare bör använda den data som finns i 

undersökningarna på ett annat sätt än vad som tidigare har gjorts. 

En annan finsk forskare som har deltagit i diskursen om PISA är Uljens. Uljens (2005) har 

bland annat i artikeln PISA-resultaten i Finland. Perspektiv på och förklaringar till framgången 

ställt sig kritiskt till hur PISA-resultaten har använts och framställs. Han nämner bland annat 

att PISA och OECD ger väldigt få förklaringar till varför resultaten skiljer sig mellan många 

länder. Vidare anser Uljens (2005) att PISA inte fyller någon funktion som inte övriga 

internationella undersökningar redan fyller. Något som Uljens (2005) också påpekar är det ställs 

krav på läsförståelse i de matematiska uppgifterna i PISA, vilket gör att han ställer sig frågade 

till ifall det är matematisk problemlösningsförmåga eller läsförståelse som testas. 



 

11 

 

5.2. Forskning baserad på PISA-resultat och PISA-uppgifter 

Kritik gentemot PISA beskriver Sjøberg (2012) i artikeln PISA: Politics, fundamental problems 

and intriguing results har varit försummad i såväl forskarvärlden som i den publika debatten. 

Sjøberg (2012) nämner däremot att PISA har haft många positiva effekter då undersökningarna 

har bidragit till framställningen av viktig information som berör skola och utbildning. Han 

nämner också att undersökningarna är omfattande och är mest troligt den ”most professional 

data source in the history of social science and educational research. These data are also well 

documented and are open for most interesting research.” (Sjøberg, 2012, s.17). Något som 

Sjøberg (2012) lyfter fram i sin forskning och som han anser vara problematiskt är 

översättningen av uppgifterna i PISA. Uppgifterna skrivs först på engelska och franska och 

därefter översätts uppgifterna till respektive språk. I en jämförelse mellan översättningen av en 

PISA-uppgift som kallades CLONING som var skriven på engelska och franska men som sedan 

översattes till svenska, danska och norska fann han ett flertal brister i översättningen. Många 

översättningar som har gjorts av PISA-uppgifter har bidragit till att texterna och dess innehåll 

samt ordens innebörd har förändrats. Vissa översättningar skriver Sjøberg (2012) bidrar till att 

texterna försvåras då överflödig och missledande information förekommer (Sjøberg, 2012). 

Likt Sjøberg (2012) riktar även Henningsen (2005) i artikeln Et kritisk blik på opgaverne i PISA 

med særlig vægt på matematik kritik gentemot några av de uppgifter som har använts i PISA 

och hur de översätts. I en jämförelse mellan fem matematikuppgifter från PISA 2003 fann hon 

likt Sjøberg (2012) bland annat att det i uppgifterna framkom mycket information som är 

irrelevant och som är ämnad till att förvirra eleverna. Henningsen (2005) nämner också att det 

fanns banala fel i själva texterna och översättningen av uppgifterna. Något som han också 

nämner är att det ibland finns flersvarsfrågor i PISA där de olika svarsalternativen kan uppfattas 

som rätta svar. Ett exempel på detta är enligt Henningsen (2005) i en uppgift där eleverna ska 

besvara vilka källor som framställer nektar. De rätta svaren anses vara träd, blommor och örter. 

Däremot om eleverna svarade blomstrande träd, blommor och örter ansågs svaret vara fel. 

Varför ett svar anses vara mer rätt än ett annat förklaras inte heller av PISA vilket förvånade 

honom. Något som Henningsen (2005) också ställer sig frågade till är om ett och samma test 

kan och bör undersöka matematikkunskaper hos en portugisisk tjej från landsbygden, en pojke 

från Köpenhamn och ett barn från slummen i Mexico City? 

Elevers förståelse av texten i en matematikuppgift nämner Tossavainen med fler (2014) kan 

vara avgörande för att eleverna ska kunna lösa uppgiften. I artikeln A Survey on the Permanence 

of Finnish Students’ Arithmetical Skills and the Role of Motivation beskrivs deras studie som 

gjordes på över 400 elever i olika åldrar och klasser. I studien lät de eleverna göra fyra 

matematikuppgifter där några av uppgifterna var liknande uppgifter som fanns i PISA 2003 

men de hade blivit översatta och omformulerade (recontextualized) till finska. Förutom de 

uppgifter som var liknande de uppgifter som fanns i PISA 2003 gjorde de även tre uppgifter 

som var ämnade till att mäta samma matematiskt innehåll som de fyra övriga uppgifterna som 

eleverna också fick göra. Det resultat och de slutsatser som Tossavainen med fler (2014) 

framförde var att lösningsfrekvensen av en uppgift kunde drastiskt förändras ifall uppgiften 

blivit lite modifierad. Om två uppgifter testar samma matematiska innehåll kan den ena eller 
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den andra vara lättare för elever att besvara. En tänkbar förklaring till detta beskriver 

Tossavainen med fler (2014) kan vara ”A possible reason for this phenomenon may be the 

students’ linguistic difficulties in understanding the given assignment[…] (Tossavainen m.fl., 

2014, s.6). 

5.3. Examensarbeten 

Likt detta examensarbete finns det flera andra lärarstudenter som har publicerat examensarbeten 

med fokus på Sverige och Finlands PISA-resultat. Många av dessa examensarbeten har 

specifikt fokuserat och presenterat Finland respektive Sveriges PISA-resultat och några 

tänkbara bakomliggande faktorer till dessa. Generellt går det att säga att många av dessa 

examensarbeten har fokuserat på PISA-resultaten i alla de fyra områdena matematik, 

läsförståelse, naturkunskap och problemlösning. Ett av de examensarbeten som har publicerats 

är En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige skriven av Jennbert och Nilsson (2017). 

I deras examensarbete har de utgått ifrån en hermeneutisk metod och försökt besvara frågan om 

varför den finska skolan är så framgångsrik jämfört med den svenska skolan. Dessutom har de 

undersökt vilka yttre faktorer som påverkar lärarrollen i de respektive länderna och på vilket 

sätt Finlands framgångsrika resultat i PISA har påverkat den politiska debatten i Sverige 

(Jennbert & Nilsson, 2017). De slutsatser som Jennbert och Nilsson (2017) kom fram till var 

att trots Sverige och Finlands har haft en gemensam historia skiljer det sig väldigt mycket 

mellan Sverige och Finlands utbildningssystem. De kom även fram till att det i Sverige inte har 

funnits en politisk konsensus över hur utbildningsystemet ska reformeras. Dessutom har den 

svenska skolan varit ett politiskt experiment under de senaste decennierna där ideologier har 

haft ett för stort inflytande (Jennbert & Nilsson, 2017). 

Förutom examensarbeten som jämför svenska och finska elevers PISA-resultat finns det även 

ett examensarbete som fokuserar på generell kritik gentemot PISA samt dess tillförlitlighet. I 

examensarbetet Kan man lita på PISA? skriven av Anisa Susic (2016) har hon med hjälp av en 

litteraturöversikt kartlagt vilken kritik som riktas mot PISA generellt samt med fokus på 

matematik. Utöver kritiken mot PISA tar Susic (2016) även upp hur PISA-resultaten används i 

media. De resultat och de slutsatser som Susic (2016) kom fram till gällande generell kritik av 

PISA var att vissa länders läroplaner passar bättre in på PISA än vad andra gjorde. Dessutom 

utgår själva undersökningarna inte från de enskilda ländernas läroplaner. Vidare lyfte hon även 

fram OECD själva skapade ett behov av PISA och att OECD framställer PISA som en lösning 

till ett problem som kanske inte fanns. När det gäller PISA i media användes PISA-resultaten i 

Sverige som en absolut sanning och resultaten användes bland annat för att förespråka 

skolreformer. I skrivandet av hennes examensarbete blev även Susic förvånad över hur lite 

kritik som fanns mot PISA i svenska media (Susic, 2016). 
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6. Metod 

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ textanalys där texter på svenska, finska och engelska 

som skriver om Sverige och Finlands PISA-resultat har analyserats. En kvalitativ textanalys 

handlar om att med hjälp av olika texter som utgångspunkt ”exempelvis analysera 

samhällsdebatter, kartlägga olika politiska åsikter eller försöka förstå hur frågor och 

samhällsfenomen framställs i olika medier.” (Fejes & Thornberg, 2015, s.176). Några källor 

som lämpliga att använda sig av i en kvalitativ textanalys är bland annat dagstidningar, 

partiprogram eller formella handlingar (Fejes & Thornberg, 2015). 

6.1. Analytiska dimensioner 

För att kunna göra en kvalitativ textanalys krävs det några riktlinjer för hur texterna som är 

aktuella för examensarbetet ska tolkas. Ett sätt att göra detta på är att utgå ifrån olika analytiska 

riktlinjer, eller som Fejes och Thornberg (2015) benämner det, analytiska dimensioner. Enligt 

Fejes och Thornberg (2015) går det att använda sig av bland annat tre olika analytiska 

dimensioner när en kvalitativ textanalys tillämpas. Den första dimensionen söker svar på vad 

författarna tillskriver texten som har skrivits, den andra fokuserar på textens språkliga, litterära 

och innehållsliga innebörd och den tredje tolkar vilken innebörd texten får i relation till 

sammanhanget (Fejes & Thornberg, 2015). I detta examensarbete har den första analytiska 

dimensionen använts. Den första analytiska dimensionen har använts för att belysa vilken tillit 

politiker och forskare från Sverige och Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. 

Utöver den analytiska dimensionen så har det även använts några analytiska frågor i skrivandet 

av detta examensarbete. 

6.2.    Analytiska frågor 

Det kan vara svårt att analysera, belysa och dra slutsatser utifrån texter om det enda frågor som 

ligger till grund är de frågor som har formulerats i syftet och frågeställningarna. Därför 

formulerades det ett flertal analytiska frågor som skulle underlätta skrivandet av detta 

examensarbete men som också skulle göra det tydligare för läsaren att förstå vad som har 

analyserats. Exakt hur de analytiska frågorna ska formuleras skriver Fejes och Thornberg 

(2015) beror väldigt mycket på vad som ska undersökas och analyseras. Inspirationen till de 

analytiska frågor som varit till grund för denna kvalitativa textanalys kommer från Fejes och 

Thornberg (2015). Fejes och Thornberg (2015) nämner att tydliga analytiska frågor men även 

kategoriseringar av exempelvis tidningsartiklar är nödvändiga för att skapa ett arbete med god 

kvalité. De analytiska frågorna som har använts i detta examensarbete har gjort det tydligare att 

i diskussionsavsnittet belysa vilken tillit de olika forskarna och politikerna från Sverige och 

Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. Vilka förändringar som har skett och 

förespråkats utifrån PISA-resultaten har också förtydligats med hjälp av de analytiska frågorna. 

De analytiska frågorna som har använts är följande: 

• Anser politikerna och forskarna från Sverige och Finland att den information som 

presenteras i PISA är tillförlitlig? 

• Har svenska och finska politiker förespråkat förändringar inom den svenska eller finska 

skolan med utgångspunkt i PISA-resultaten? 
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• Har det skett några förändringar inom den svenska och finska skolan där PISA-

resultaten har varit en bidragande faktor till förändringarna? 

• Vilka fördelar och nackdelar lyfts fram av de svenska och finska forskarna gällande 

Sverige och Finlands deltagande i PISA? 

• Anser svenska och finska forskare att det matematiska innehållet som testas i PISA är 

ett relevant och tillförlitligt mått över vilka matematiska kunskaper elever besitter? 

De ovanstående analytiska frågorna har tillsammans med frågeställningarna förtydligat den 

information som framkommer i resultatet samt gjort det enklare att besvara arbetets syfte i 

resultatdiskussionen. 

6.3. Metodiskt tillvägagångssätt och urval 

I detta avsnitt beskrivs hur det material som har varit aktuellt för detta examensarbete har valts 

ut och behandlats. Beskrivning av de olika texttyperna som innefattas av materialet beskrivs i 

nästkommande materialavsnitt. 

De texter som har använts i detta examensarbete har hittats genom en rad olika sökningar på 

olika webbplatser och sökmotorer där sökord och meningar såsom PISA-results in Finland och 

svenska och finska PISA-resultat har använts. De webbplatser och sökmotorer som använts är 

LIBRIS, ResearchGate, Taylor & Francis, Google, Skolverkets hemsida, finska Undervisnings- 

och kulturministeriet (MINEDU):s hemsida samt OECD:s hemsida. Utifrån de olika 

sökningarna gjordes sedan ett urval av de olika texter som var mest relevanta för detta 

examensarbetets syfte och frågeställningar. Texterna som är hämtade från Skolverket, 

MINEDU och OECD:s hemsidor ger alla en överblick över hur respektive 

förvaltningsmyndighet, statsråd och organisation har bemött de svenska eller finska PISA-

resultaten. PISA-resultaten i de olika undersökningarna som detta examensarbete ständigt 

refererar till är alla tagna från OECD:s hemsida. 

När allt material hade valts ut översiktslästes alla texter som materialet innefattade. I de 

sammanhang/stycken där de svenska eller engelska orden PISA, OECD, politiker, politicians, 

forskare, scientist, Sverige, Sweden, svenska, Finland, Finnish, finska, mathematic och 

matematik påträffats djuplästes texten. Anledningen till att enbart engelska och svenska sökord 

användes beror mestadels på att majoriteten av de finska artiklar och rapporter som publiceras 

har antingen engelska eller svenska sammanfattningar och titlar. Då jag som författare varken 

kan läsa eller skriva på finska gjordes därför inte heller några sökningar med hjälp av finska 

sökord. När texterna sedan hade djuplästs sammanfattades det som framkom i den aktuella 

texten och som ansågs relevant för detta examensarbete. Med hjälp av de analytiska frågorna 

och frågeställningarna analyserades sedan det som hade sammanfattats i resultatet i 

diskussionsavsnittet. 
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6.4. Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Begreppen reliabilitet och validitet är begrepp som Bryman (2018) skriver är nära förknippat 

med kvantitativ forskning. Kvalitativa forskare har därför diskuterat huruvida begreppen är 

relevanta för kvalitativ forskning då begreppens betydelse berör data som är mätbar. Bryman 

(2018) nämner också att de finns de som anser att begreppens innebörd behöver förändras. En 

annan ståndpunkt som finns rörande reliabilitet och validitet i kvalitativforskning är att forskare 

istället ska använda sig av kriterier som bedöms och värderas på annorlunda sätt jämfört med 

kvantitativ forskning. De som anser att det behövs nya kriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning brukar istället använda sig av begreppen tillförlitlighet (trustworthiness) och 

äkthet (authenticity) när de talar om reliabilitet och validitet (Bryman, 2018). 

I detta examensarbete som är en kvalitativ undersökning är begreppen tillförlitlighet och äkthet 

mer lämplig att använda sig av istället för reliabilitet och validitet. Tillförlitligheten i denna 

undersökning, likt många andra kvalitativa undersökningar, går att diskutera då det kan vara 

svårt att visa på en objektivitet i en kvalitativ undersökning. I denna undersökning har ingen 

personlig åsikt rörande svenska och finska PISA-resultat genomsyrat skrivandet av 

undersökningen. Inte heller har någon personlig värdering av de olika politikerna och 

forskarnas tillit till PISA präglat detta examensarbete. Detta talar för att tillförlitligheten till 

undersökning stärks. Då undersökningen har belyst en kompletterande bild av tilliten till PISA 

tyder det på att undersökningen också har en äkthet. Undersökning ger en rättvis bild av de 

olika åsikterna och uppfattningar som finns av PISA vilket är ett av kriterierna för att en 

kvalitativ undersökning ska anses vara pålitlig. Mer om tillförlitligheten i detta arbete diskuteras 

i material- och metoddiskussionen.       
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6.5. Material 

De texter som har analyserats i detta examensarbete är vetenskapliga artiklar och rapporter, 

statliga utredningar och övriga källor. De vetenskapliga artiklar och rapporter som har använts 

kommer ifrån sökmotorerna ResearchGate, LIBRIS och Google. De flesta av de hemsidor som 

de vetenskapliga texterna är publicerade på har hittats via Googlesökningar. De texter som inte 

hittades via Google fanns antingen via ResearchGate eller LIBRIS sökmotorer. Samtliga texter 

från de tre sökmotorerna berör alla antingen Sverige eller Finlands PISA-resultat och lyfter 

fram olika forskare och politiker från både Sverige och Finland och deras tillit till PISA. 

De olika källorna är uppdelade i ett flertal olika texttyper där alla berör och benämner PISA 

eller PISA-resultaten i Sverige och Finland. Alla texter är antingen skriva på svenska, finska 

eller engelska. Många av texterna, inte minst de som publiceras av finska myndigheter, är ofta 

publicerade på finska, svenska och engelska. De texter som är i huvudsak inriktad till 

finsktalande har även i majoriteten av fallen en inledning och sammanfattning som är skriva på 

finska, svenska och engelska. Anledningen till att texterna har kategoriserats är för att underlätta 

för läsaren att förstå vilket sorts material som har legat till grund för detta examensarbete. 

Benämningarna på texttyperna som har använts är delvis hämtade från Fejes och Thornberg 

(2015), men några har andra benämningar och är specifika för detta examensarbete. 

6.5.1. Politiska texter 

De texter som benämns som politiska texter har skrivits inom utbildning och skola och är bland 

annat statliga utredningar, riksdagsmaterial och regeringsdirektiv (Fejes & Thornberg, 2015). 

Utredningarna är beordrade av den svenska eller finska regeringen och har gjorts och 

publicerats i samband med att svenska och finska elevers kunskaper försämrats i internationella 

kunskapsmätningar såsom PISA. I utredningarna framkommer det vilka styrkor och/eller 

svagheter som finns i den finska och svenska skolan samt förslag på vilka förändringar som är 

nödvändiga. 

6.5.2. Skol- och utbildningstexter 

Rapporter av svenska Skolverket och finska Utbildningsstyrelsen som använts i detta 

examensarbete innefattas av benämningen Skol- och utbildningstexter. Texttypen benämns och 

beskrivs av Fejes och Thornberg (2015) som texter som har ”producerats av olika yrkesgrupper, 

enskilda personer och företrädare som befinner sig inom utbildnings- och skolsektorn” (Fejes 

& Thornberg, 2015, s.181). Rapporterna är gjorda och publicerade av de 

förvaltningsmyndigheter som i respektive land ansvarar för utvecklingen av skola och 

utbildning. Det som tas upp i rapporterna är hur de svenska och finska eleverna har presterat i 

PISA och TIMSS samt vad försämrade eller förbättrade resultat kan ha berott på. I vissa av 

dessa rapporter ges det även förslag på vilka förbättringar som bör eller som har skett inom 

respektive skolsystem. 
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6.5.3. Vetenskapliga artiklar och rapporter 

De vetenskapliga artiklar som har använts är publicerade i diverse vetenskapliga tidskrifter och 

är skrivna av en eller flera forskare från antingen Sverige eller Finland. Alla forskare har utgått 

ifrån de svenska eller finska resultaten i PISA eller på ett eller annat sätt skrivit om PISA med 

utgångpunkt i den finska eller svenska skolan. Artiklarna har olika karaktärer där många också 

har olika infallsvinklar. Några skriver om hur de svenska och finska resultaten har använts av 

media, lärare, rektorer eller politiker för att argumentera för eller emot förändringar i skolan. 

Andra forskare har med utgångspunkt i antingen de uppgifter eller resultat som finns i PISA 

gjort och bedrivit egen forskning. Det finns även de forskare som har sammanfattat eller gjort 

en översiktlig beskrivning över de finska och svenska resultaten. Den sista varianten av 

vetenskapliga artiklar eller rapporter är de som ställer sig positiva eller kritiska till OECD och 

PISA. 

6.5.4. Övriga texter 

Det finns även de texter som inte går under de ovanstående benämningarna men som ändå har 

varit nödvändiga i skrivandet av detta examensarbete. Dessa texter är tidningsartiklar, texter 

från nätverk, myndigheter och organisationers hemsidor eller texter skrivna av forskare men 

som inte anses vara vetenskapliga. Texterna tillför information som inte framkommit tidigare 

eller som styrker det som tidigare texter tagit upp eller som tillför något som ansetts vara 

nödvändigt. 
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7. Resultat 

I de kommande avsnitten presenteras det resultat som har framkommit i det material som 

examensarbetet har utgått ifrån. Resultaten är tematiskt uppdelat i fem olika rubriker som 

baseras på de analytiska frågorna och frågeställningarna två och tre. 

7.1. Den utbildningspolitiska debatten i Norden om internationella 

kunskapsmätningar 

I Sverige, Finland och i övriga nordiska länder har internationella kunskapsmätningar, till 

exempel PISA, bidragit till att skola och utbildning har prioriterats högt på den politiska 

agendan. Länderna i Norden har deltagit i internationella kunskapsmätningar för att kunna 

analysera styrkor och svagheter i de respektive skolsystemen utifrån ett internationellt 

perspektiv (Nordiska ministerrådet, 2018). Deltagandet i de olika kunskapsmätningarna nämner 

Nordiska ministerrådet (2018) har motiverats då länderna genom dessa kunskapsmätningar kan 

lära sig av andra länder samt kan tillsammans bygga upp internationella nätverk med fokus på 

utbildning. Själva PISA-resultaten har fått stor uppmärksamhet i alla nordiska länder och har 

använts samt givit grund för utbildningspolitiska analyser såsom statliga utredningar. En av de 

största effekterna som PISA och andra internationella kunskapsmätningar har medfört är att 

utbildning och kvalitén på utbildningen i de nordiska länderna har prioriterats inom politiken 

(Nordiska ministerrådet, 2018). Den evidens som har framkommit i dessa kunskapsmätningar 

har gjort det möjligt att ”compare the outcomes of different educational systems, to monitor 

equity and inclusion, and to discuss which factors are important for efficient teaching and 

learning and thereby provide an evidence base for further policy development.” (Nordiska 

ministerrådet, 2018, s.23). Även om det finns flera som är kritiska till internationella 

kunskapsmätningar nämner Nordiska ministerrådet (2018) att det finns en överenskommelse i 

de nordiska länderna om att det är nödvändigt att delta i dessa kunskapsmätningar. 

Det finns ett behov av att kunna övervaka utbildningskvalitén i respektive land för att kunna 

utveckla utbildningen, uppnå de satta utbildningsmålen samt för att uppnå en likvärdig skola 

och därav finns den överenskommelsen mellan de nordiska länderna. Det stärkta fokuset på 

utbildningskvalitén i de nordiska länderna har bidragit till att flera viktiga förändringar inom 

utbildningspolitiken har skett (Nordiska ministerrådet, 2018). Dessa förändringar har inte 

enbart berott på internationella kunskapsmätningar såsom PISA och TIMSS utan det ”… is 

more broadly related to an increased focus on educational governance, efficiency, standard 

setting, and accountability…”  (Nordiska ministerrådet, 2018, s.23). Även om TIMSS, Progress 

in International Reading Literacy Study (PIRLS) och PISA alla är internationella 

kunskapsmätningar, nämner Sahlberg (2011) att Finland samt några andra länder som är 

medlemmar i OECD och Europeiska unionen (EU), enbart använder sig av PISA som ett 

”international benchmarking tool in educational performance.” (Sahlberg, 2011, s.121). 
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7.2. Sveriges utbildningspolitik och PISA 

Enligt Jakobsson (2013) tenderar storskaliga studier såsom PISA och TIMSS samt de nationella 

proven få ett allt för stort inflytande i frågor som rör utbildningspolitik och undervisning. Som 

exempel på detta har det skett en rad av skolreformer, däribland nya läroplaner, skollag, 

betygssystem och utvecklande av lärarutbildningen som en följd av dessa storskaliga studier 

(Jakobsson, 2013). Vidare anser Jakobsson (2013) att om de politiska dokumenten bakom dessa 

skolreformer granskas, framgår det att resultaten från storskaliga studier har använts som 

argument för att genomföra reformerna. PISA och de svenska resultaten har tidigt, sedan de 

första PISA-resultaten publicerades, skapat en diskussion inom utbildningspolitiken. Denna 

diskussion var inte minst påtaglig inom media, där det publicerade ett flertal tidningsartiklar 

både inför och efter att PISA-resultat publicerades (Ringarp & Rothland, 2010; Gustafsson, 

2017). Under de tidiga åren av PISA, mellan åren 2000–2004, deltog media, politiker och 

lärarförbund i diskussionen om de svenska PISA-resultaten. Från forskningens håll skriver 

Ringarp och Rothland (2010) att det var mer tyst, som exempel publicerade det inga artiklar 

som berörde PISA-resultaten från journalen Pedagogisk forskning i Sverige. Diskussionen om 

de svenska resultaten från media, politiker och lärarförbundens håll menade Ringarp och 

Rothland (2010) fokuserade på hur statusen skulle höjas bland de svenska lärarna och deras 

profession. De flesta drog en direkt koppling mellan lärarnas minskade auktoritet och elevernas 

bristande disciplin. I ett försök att minska denna trend förespråkade bland annat Liberalerna 

(dåvarande Folkpariet) att lärarnas status i skolan skulle öka och att lärarutbildningen ännu en 

gång skulle revideras. Från annat håll fanns den svenska socialdemokraten och dåvarande 

utbildningsminister, Ibraham Bayland, och de två ordförandena från Sveriges Lärarförbund, 

Metta Fjelkner och Eva-Lis Preisz, som förespråkade införandet av lärarlegitimation. 

Tillsammans skrev de en artikel som publicerades i Dagens Nyheter den 3 januari 2006, där de 

förespråkade auktorisation av lärare (Ringarp & Rothland, 2010). 

Något som de svenska PISA-resultaten gav upphov till nämner Ringarp och Rothland (2010) 

var jämförelse mellan de svenska och finska resultaten. De finska resultaten var bättre än de 

svenska resultaten vilket bland annat förklarades med de finska lärarnas status. Vidare nämner 

Ringarp och Rothland (2010) att finska lärare upplevde att de hade en hög status, trots de låga 

lönerna. Denna höga status bland lärare i Finland hade bidragit till att många sökte sig till 

lärarutbildningar, och därigenom fick Finland många kompetenta och utbildade lärare. I 

Sveriges fall hade andelen utbildade lärare sjunkit från 90% till under 80% från tidigt 1990-tal 

till 2000-tal. Sverige men även övriga länders intresse av att jämföra sig med varandra bidrog 

till att dessa länder sökte sig utanför landet för att hitta nya modeller för att utveckla det egna 

skolsystemet (Ringarp & Rothland, 2010). 

De svenska elevernas resultat i PISA har gett upphov till att ett flertal rapporter har publicerats 

om PISA av Skolverket. Dessa rapporter berör PISA utifrån flera olika perspektiv samt har 

olika ämnesinriktningar (Skolverket, 2006; Skolverket, 2015; Skolverket, 2017). I en av dessa 

rapporter, Med fokus på matematik (2015), jämförs den svenska läroplanen för grundskolan, 

Lpo94, Kursplanen 2000 och de nationella proven i årskurs 9 från 2012 med PISA 2012. Det 

som framkom i rapporten var följande: 
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Ramverket i PISA överensstämmer i sina huvuddrag med inriktningar som anges i de 

svenska styrdokumenten. Även matematikinnehållet i ramverk och uppgifter stämmer i 

huvudsak överens för de två kunskapsutvärderingarna. Däremot finns det relativt stora 

skillnader i provformat, uppgiftsformat och bedömningsmodeller samt hur texttunga 

uppgifterna är. (Skolverket, 2015, s.35). 

Vidare nämns det av Skolverket (2015) att även om det finns vissa skillnader mellan PISA, 

Lpo94, Kursplanen 2000 och nationella proven går de svenska elevernas försämrade resultat 

inte att förklara utifrån dessa skillnader. Följande slutsats drogs ”Analyserna i denna studie kan 

inte förklara försämringen i resultat från PISA 2003 till PISA 2012 utifrån skillnaderna i 

provformat, uppgiftsformat eller textmängd mellan PISA och de nationella proven.” 

(Skolverket, 2015, s.35). 

När de senaste PISA-resultaten publicerades från PISA 2012 och 2015 blev det stora fokuset 

likvärdigheten i den svenska skolan skriver Heller Sahlgren (2017). Från regeringen och 

skolkommissionens håll hävdades det att de svenska resultaten hade ökat men att likvärdigheten 

i skolan hade försämrats (Heller Sahlgren, 2017; Nordiska ministerrådet, 2018). Att 

likvärdigheten hade försämrats anser Heller Sahlgren (2017) användes som ett slagträ i den 

politiska debatten. I Skolkommissionens betänkande, SOU 2017:35, noterades det att 

likvärdigheten hade försämrats, och denna försämring hävdade regeringen delvis berodde på 

vinstdrivande skolaktörer (Heller Sahlgren, 2017). 

7.3. Finlands utbildningspolitik och PISA 

De finska elevernas resultat i PISA 2000–2009 skriver Rautalin (2018) gjorde att väldigt många 

länder vände sina blickar mot det finska skolsystemet och den finska obligatoriska grundskolan, 

comprehensive school, som ansågs vara en framgångssaga. Dessa resultat och denna 

framgångssaga bidrog till att flera hundra experter och beslutsfattare från olika länder årligen 

besökte Finland och finska skolor (Rautalin, 2018; Salokangas & Kauko, 2015). Alla finländare 

var däremot inte lika fascinerade över de finska resultaten. Både finska lärare och rektorer hade 

tidigt uttryckt sig att PISA inte mäter alla aspekter av elevernas lärande. Det fanns även dem 

som förespråkade förändringar inom den finska skolan, men som inte fick något gehör då de 

finska eleverna hade presterats högt i PISA (Rautalin, 2018; Sahlberg, 2011). Finlands goda 

PISA-resultat ansågs bero på den framgångsrika utbildningspolitiken och de finska lärarna 

kompetens. Det finska MINEDU och Utbildningsstyrelsen lyfter fram den finska 

grundskolereformen som gjordes under 1970-talet som den största anledningen till de goda 

finska resultaten (Rautalin, 2018). Bland annat publicerades rapporten The finnish education 

system and PISA där de beskrev vilka faktorer som bidragit till den finska grundskolans 

framgångar. Det som bland annat skrevs i rapporten var att: 

The results of PISA are not all there is to education, but the continuous success of 

Finnish students can be seen to attest to a successful implementation of the objectives 

of the Finnish comprehensive school reform since the early 1970s. (Kupiainen, 

Hautamäki & Karjalainen, 2009, s.60) 
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Det som också lyftes fram i rapporten, som är gjord av Kupiainen m.fl. (2009), var att det 

dåvarande finska skolsystemet fungerade väl men också är kontinuerligt i behov av utvärdering: 

While willingly admitting the need for continuous evaluation and development of the 

Finnish education system, we are pleased to conclude that current empirical evidence, 

combined with the moral argument for educational equality still speak strongly for a 

comprehensive school with high national standards and well-functioning student 

support. (Kupiainen m.fl., 2009, s.61). 

Under 2000-talet då de finska eleverna hade som bäst resultat, påverkades inte samt skedde det 

inga större förändringar inom den finska utbildningspolitiken hävdar Sahlberg (2011). Då 

väldigt många blickar från andra länder riktades mot Finland var många politiker och 

beslutsfattare försiktiga med att göra förändringar i det framgångsrika finska skolsystemet. 

Detta innebar att det inte skedde några förändringar inom det finska skolsystemet under de åren 

då de finska resultat var som bäst (Sahlberg, 2011). 

När PISA-resultaten från PISA 2012 publicerades och de finska resultaten hade sjunkit drastiskt 

nämner Rautalin (2018) att användandet av resultaten förändrades. MINEDU, som tidigare 

hade kommenterat och påpekat förklaringar till de goda finska resultaten i samband med 

tidigare PISA-undersökningar, gav inga förklaringar på vad de försämrade resultaten kunde 

bero på i sitt pressmeddelande om resultaten. Det gavs inte heller några förslag vilka 

förändringar den finska staten, central government, skulle göra för att utveckla elevers framtida 

lärande (Rautalin, 2018). I pressmeddelandet lyftes det istället fram tidigare observationer av 

PISA: 

In MINEDU’s press release reference was made to an earlier observation made in PISA, 

according to which attitudes towards school had become less positive among Finnish 

pupils and in Finnish society alike. Likewise, the press release emphasized the lack of 

motivation in learning and studying also evinced by PISA. The press release left entirely 

open how these aspects noted by PISA and the general decline in learning outcomes 

might be remedied[…] (Rautalin, 2018, s.1786). 

De försämrade resultaten och den nationella politiska elitens bristande förklaringar till 

resultaten anser Rautalin (2018) bidrog till att de som tidigare kritiserat den finska skolan fick 

gehör i den kritik som de tidigare hade riktat mot den finska skolan. I den textanalys som hon 

gjorde av medias bevakning av de försämrade PISA-resultaten kom hon fram till att resultaten 

flitigt användes för att påpeka problemen i den finska skolan. I 81% av de texter som Rautalin 

(2018) analyserade användes de försämrade resultaten som ett argument för att det fanns brister 

i den finska skolan. 
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7.4. Svenska och finska forskare om PISA 

PISA och andra internationella kunskapstester, international benchmarking tools, är viktiga för 

stater som bryr sig om utbildning i en öppen och globaliserad värld anser Sahlberg (2011). Den 

information som framkommer i resultaten av PISA är användbar anser Sahlberg (2011), bara 

den används på rätt sätt: 

There is much more information in these existing studies that governments and the 

media have been able to use for better policies and deeper news reporting. Before 

considering any new forms of data collection, we should make better use of what we 

already have. PISA and other international benchmark tools are important for any 

government that cares about education in an open, globalised world. (Sahlberg, 2011, 

s.137). 

Sahlberg (2011) är inte ensam om att tycka att den information som PISA tillhandahåller är 

värdefulla, men att användandet har varit otillräcklig från politiker och medias håll. Det extrema 

fokus PISA har skapat klyftor mellan PISA-förnekare och PISA-troende nämner Gustafsson 

(2017). Förändringar i PISA-resultat har presenterats i Sverige, men med väldigt få bra 

förklaringar skriver Gustafsson (2017). Från Skolverkets håll anser han att den rapportering 

som har skett inte innehåller några hypoteser eller försök till analyser av de förklaringar som 

OECD har föreslagit. Under de senare åren, allt eftersom att tillgången till data och avancerad 

analysteknik förbättrats, nämner Gustafsson (2017) att det nu finns möjlighet att pröva flera 

olika förklaringar. Trots att det finns samband mellan länders PISA- och TIMSS-resultat finns 

det anledning till att vara försiktig när förändringar i resultaten tolkas hävdar Gustafsson (2017). 

Det finns anledningar till att vara försiktig när PISA-resultat tolkas, men likt Sahlberg (2011) 

anser Gustafsson (2017) att samhället är i behov av den information som framkommer i dessa 

internationella kunskapsmätningar: 

Samtidigt är det uppenbart att samhället inte kan vara utan den information om 

kunskaps- och likvärdighetsutvecklingen i den grundläggande utbildningen som dessa 

undersökningar ger. Förhoppningsvis kommer den fortsatta utvecklingen att ske på ett 

mer balanserat sätt och med större fokus på hur informationen i undersökningarna kan 

användas för att förbättra utbildningen för alla elever. (Gustafsson, 2017). 

 

Politiseringen av PISA i Finland nämner Salokangas och Kauko (2015) kan vara problematisk 

då det finns ett flertal kritiska observationer som har gjorts om PISA: 

Researchers seldom question the excellent quality of quantitative analysis of PISA; 

however, its comparability, narrow focus and political repercussions have gained 

critical attention. For instance, the background variables in PISA give little room for 

comparative interpretation due to methodological problems such as sampling, 

reliability, missing data, and cultural comparability… (Salokangas & Kauko, 2015, 

s.1355). 

Vidare nämner Salokangas och Kauko (2015) att en grupp av akademiker var oroliga över det 

stora fokus och inflytande PISA hade, vilket ledde till att de skrev ett brev till PISA direktören 
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Andreas Schleicher. I brevet argumenterade de bland annat för att ”OECD’s narrow focus on 

standardised testing risks turning learning into drudgery and killing the joy of learning” (The 

Guardian, 2014). 

Vilken data som jämförs och analyseras i PISA skriver Heller Sahlgren (2017) är avgörande för 

vilka resultat och slutsatser som framkommer. Gällande om likvärdigheten i den svenska skolan 

har försämrats skiftar den slutsats som dras beroende på vilken data som har analyserats 

”Analyser av inhemska kunskapsresultat indikerar inte att likvärdigheten totalt sett har minskat 

– medan analyserna av PISA-data är mer tvetydiga. Generellt har studierna som fokuserar på 

inhemska kunskaps-kontroller dock varit mer djuplodande än tidigare PISA-rapporter.” (Heller 

Sahlgren, 2017, s.44). Den analys och slutsats Skolverket (2012, 2016) gjort där det 

framkommer att likvärdigheten i svenska skolan har försämrats skiljer sig ifrån den slutats 

Heller Sahlgren (2017) gjort. Det som skiljer är att Skolverket (2012, 2016) inte har tagit samma 

hänsyn till hur den socioekonomiska fördelningen i Sverige har förändrats över tid anser Heller 

Sahlgren (2017). 

Socioekonomiska innebörden i PISA har även Harju-Luukkainen, Tarnanen och Vettenranta 

(2018) diskuterat och analyserat. De gjorde en analys över socioekonomiska aspekter och 

matematiska prestationer hos invandrarelever i storstadsområden i Finland utifrån PISA. 

Resultaten visade på att socioekonomiska aspekter påverkade prestationerna hos eleverna, 

vilket talar för att det finns problem gällande likvärdigheten i finska storstadsområden. 

Dessutom lyfter de fram att det finns viktiga information i PISA-resultaten, men att 

informationen kan gå förlorad om allt för stort fokus läggs på de histogram som presenterar 

resultaten: 

However, if we only look at histograms, many important geographical accumulations 

may go undetected. Therefore, there is a need for studies looking at these variables that 

affect students’ educational achievement from various perspectives but also for studies 

defining the size of these effects. (Harju-Luukkainen m.fl., 2018, s.17–18). 

Som ett exempel lyfter Harju-Luukkainen m.fl. (2018) fram att det är bäst att kombinera ett 

flertal metoder, såsom statistiska och geostatistiska, för att lättare kunna identifiera regionala 

kännetecken. Den information som kan genereras genom dessa metoder kan göra det enklare 

för lokala pedagoger och administratörer att planera eventuella förändringar. 

Utifrån de svenska PISA-resultaten har det dragits ett flertal tvivelaktiga slutsatsers skriver 

Jakobsson (2013). Dessa slutsatser har bidragit till att ett flertal olika reformer har skett inom 

den svenska skolan. Vidare nämner han att det är viktigt att fråga sig hur pass tillförlitliga 

resultaten är samt vad som kan sägas om studiernas validitet och reliabilitet (Jakobsson, 2013). 

Uljens (2005) ifrågasätter också tillförlitligheten och hävdar att trots att PISA-rappaporternas 

evaluering sägs bygga på en vetenskaplig grund, bygger PISA inte ”på någon explicit och 

dokumenterad teoretisk utgångspunkt rörande hur skolframgång skall förklaras.” (Uljens, 2005, 

s.3). Detta medför att det går att hävda att PISA:s mätningar är ateoretiska (Uljens, 2005). 

Jakobsson (2013) nämner även att det finns ett flertal forskare som har påpekat och bevisat 

brister i bland annat den tvärsnittsdata som använts för att göra nationsrankningen i PISA. De 

slutsatser som har dragits har även utgått ifrån att det finns stora likheter mellan ländernas 
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utbildningsystem (Jakobsson, 2013). Från det vetenskapliga samhället skriver Jakobsson (2013) 

att det finns en tveksamhet till att dra allt för långtgående slutsatser utifrån PISA. Vidare skriver 

han att kritiken gentemot nationsrankningarna har varit följande: 

Framförallt riktar sig kritiken mot nationsrankingarna mot tendensen att presentera 

resultaten i form av endimensionella ”League Tables” över de deltagande ländernas 

resultat och mot att använda nationsrankingarna som ett förenklat index över kvaliteten 

i nationers skol- och utbildningssystem. Denna kritik är med andra ord huvudsakligen 

inriktad på den psykometriska konstruktionen av de nationella medelvärdena och de 

nationella rankingarna. (Jakobsson, 2013, s.6). 

Jakobsson (2013) nämner också att denna kritik inte har bemötts av OECD. Han anser att finns 

en efterfrågan av nationella kunskapsmätningar från politiskt håll trots de brister som har 

påpekats. Denna efterfrågan tror han också kommer att öka i framtiden (Jakobsson, 2013). 

Uljens (2005) ställer sig även kritisk till såväl PISA som OECD: 

Det omfattande datamaterial som insamlats i samband med PISA ger möjlighet att 

formulera slutsatser mellan prestationer och elevernas hembakgrund, hur de upplever 

skolans klimat och hur lärarna ser på orsaker till framgång. Ändå har PISA 

rapporteringen inte tillfredsställande lyckats peka på vad som förklarar framgång eller 

bakslag[…](Uljens, 2005, s.2). 

Vidare ställer sig Uljens (2005) fundersam till själva syftet med PISA då undersökningarna 

varken har tacklat en informationsbrist samt att det redan finns undersökningar som jämför 

skolelevers matematikprestationer. Då PISA inte ger några tillfredsställande förklaringar anser 

Uljens (2005) att politiker inte får något orienteringsunderlag, vilket i sin tur medför att vilka 

resultat samt på vilket sätt de lanseras skapar utrymme där politiker väljer hur de vill använda 

sig av resultaten. Gällande själva uppgifterna skriver Uljens (2005) att det finns mätproblem, 

då det ibland har funnits några svarsalternativ som kan betraktas som ”rätta” svar, beroende på 

hur uppgiften har tolkats av eleven. Dessutom ställer han frågan om det är matematisk 

problemlösningsförmåga eller om det är läsförståelse som har testats: 

Matematiska problem i vardagen är ofta relativt enkla och kan beskrivas verbalt: ”Om 

en snickare skall bygga en låda med måtten XX och YY, hur många meter virke behöver 

han då?” Detta innebär att en elevs språkliga läsförmåga eller läsfärdighet kommer att 

ha konsekvenser för hennes möjlighet att lösa matematiska problem. (Uljens, 2005, s.3). 

Då PISA har visat att det finns stor korrelation mellan elevers matematiska förmåga och 

läsfärdighet ställer Uljens (2005) sig frågande till hur mycket av det som mätts är läsfärdighet 

istället för matematisk problemlösningsförmåga. 

På vilket sätt en matematisk uppgift ställs kan vara avgörande för hur många elever som lyckas 

lösa och svara rätt på uppgiften nämner Tossavainen med fler (2014). I deras studie 

rekonstruerade de texterna, recontextualized, i några uppgifter som använts i PISA 2003 för att 

se om det var någon skillnad på svarsfrekvensen beroende på hur frågan presenterade för 

eleverna. Uppgifterna mätte samma matematiskt innehåll som i PISA 2003 men resultaten 

visade att färre eleverna lyckades lösa uppgifterna då de blivit recontextualized. Förklaringen 
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till den försämrade svarsfrekvens kan vara ”the students’ linguistic difficulties in understanding 

the given assignment” (Tossavainen m.fl., 2014, s.6). Vidare nämns det att av Tossavainen m.fl. 

(2014) att liknande studier har funnit liknande resultat. 

7.5. Politiska förändringar i Sverige och Finland som följd av PISA 

De svenska elevernas resultat i PISA och övriga internationella kunskapsmätningar, 

tillsammans med de rapporter som har publicerats av OECD, har varit några av de anledningar 

till att det har skett ett flertal skolreformer inom den svenska skolan (Jakobsson, 2013; Nordiska 

ministerrådet, 2018). De skolreformer som skett i Sverige och Finland samt i övriga nordiska 

länderna beskrivs av Nordiska ministerrådet (2018) på följande sätt: 

The changes include curricular reforms, increased focus on accountability and quality 

assessment, teacher education and professional development, and a variety of national 

strategies and support systems to improve the learning environment and to strengthen 

learning in basic skills. In general, this has led to a strengthening of basic skills like 

reading, mathematics, and science. (Nordiska ministerrådet, 2018, s.24). 

Efter att internationella kunskapsmätningar bidragit till att skola och utbildning prioriterats på 

den politiska agendan införde Finland en stor läroplansreform år 2016 (Nordiska ministerrådet, 

2018). Reformen innefattade förskola, grundskola och gymnasieutbildning och betonade ett 

gemensamt perspektiv på ”pedagogy, a culture for learning, and crosscurricular competences, 

and the focus on pupils’ involvement and engagement has been strengthened.” (Nordiska 

ministerrådet, 2018, s.24). I Sverige skedde det en revidering av den befintliga läroplanen och 

innefattade även den förskola, grundskola och gymnasieutbildning men även vuxenutbildning. 

För att förbättra matematikundervisningen och matematikkunskaperna hos de svenska eleverna 

påbörjades en fortbildning för matematiklärare, som kallades Matematiklyftet (Northern Ligts, 

2018). Idag används inte begreppet Matematiklyftet då det istället benämns som 

kompetensutveckling i matematiskdidaktik (Skolverket, 2019a). 

PISA har visat på att de finska eleverna har goda kunskaper i naturkunskap och matematik, men 

att de finska eleverna inte är speciellt intresserade av själva ämnena. Detta medförde att ett 

flertal projekt och program startade för att få de finska eleverna intresserade av matematik, 

naturkunskap och teknik (LUMA-Center Finland, u.å.a). Programmen varierar och riktar sig 

både till lärare och elever samt att vissa program riktar in sig på specifika kön. LUMA 

FINLAND-programmet syftar till att öka intresset för matematik och vetenskap hos elever som 

är mellan 6 till 16 år gamla. För att utveckla lärares matematiska kunnande och pedagogiska 

färdigheter startades även ett fortbildningsprogram för lärare, LUMATIKKA-programmet. 

LUMATIKKA-programmet innefattar varierande lärmiljöer med både närstudier och 

distansstudier där innehållet är gratis för alla deltagare (LUMATIKKA, u.å.; Skolresurs, u.å.; 

LUMA-Center Finland, u.å.b). 

I ett försök att höja kunskapsresultaten, kvalitén på undervisningen och förbättra likvärdigheten 

i den svenska skolan tillsattes 2015 års skolkommission (Regeringskansliet, 2017). 

Skolkommissionens arbete gav upphov till att två offentliga utredningar publicerades, SOU 

2017:35 och SOU 2017:38 (Nordiska ministerrådet, 2018). Den ena fokuserade på hur 

kvaliteten i välfärden skulle förbättras (SOU 2017:38) och den andra beskrev vilken nationell 
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strategi för kunskap och likvärdighet som skulle tillämpas (SOU 2017:35). I samband med att 

Skolkommissionen avslutade sitt uppdrag beskrev regeringen vilket uppdrag som 2015 års 

skolkommission haft: 

Skolkommissionen tillsattes 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda 

kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten 

öka i den svenska skolan. Skolkommissionen har bland annat samlat företrädare för 

lärare, rektorer och elever samt forskare. Kommissionens förslag utgår bland annat från 

OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den granskning de gjort av den svenska 

skolan. (Regeringskansliet, 2017). 

I den statliga offentliga utredningen SOU 2017:35 lades det fram ett flertal allvarliga 

systemsvagheter i den svenska skolan. Dessa systemsvagheter har lett fram till försämrade 

förutsättningar för att elever ska uppnå goda kunskapsresultat samt för att skapa hög kvalitet i 

undervisningen. De allvarligaste systembristerna i den svenska skolan ansågs vara följande: 

• Sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvudmän. 

• För svag kompensatorisk resursfördelning. 

• Otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrkena och bristande 

förutsättningar för professionsutveckling. 

• Brister i resultatinformation som försvårar kvalitetsarbetet. 

• Skolsegregation som leder till kvalitetsskillnader mellan skolor. 

• Problem i lärandemiljön. 

• Splittrad och över tid oenig nationell styrning av skolan. (SOU 2017:35, s.14). 

I utredningen nämns det att på just detta punkter bör det ske förändringar för att förbättra 

förutsättningarna för eleverna i den svenska skolan. Vidare nämns det att trots det finns stora 

brister i den svenska skolan måste också de styrkor som finns i den svenska skolan framhållas: 

Skolsystemet är väl utbyggt från förskola till vuxenutbildning. Elever och 

vårdnadshavare har möjlighet att välja mellan offentligt finansierade, avgiftsfria skolor 

med olika huvudmän. Relationerna mellan elever och lärare är goda och de allra flesta 

elever trivs bra i skolan. I t.ex. engelska, medborgarkunskaper och demokratisk 

kompetens uppvisar svenska elever goda resultat. (SOU 2017:35, s.14). 

De finska elevernas resultat i PISA och TIMSS har också dem gett upphov till finska statliga 

utredningar. I ett pressmeddelande av det finska statsrådet meddelandes det i april 2018 att 

forskare från Helsingfors- och Jyväskylä universitet fått i uppdrag att utreda vad som orsakade 

att pojkar hade sämre kunskaper och skolframgång samt har lägre utbildningsnivå än flickor 

(Statsrådet, 2018). Det som framkom i utredningen var att samtidigt som de finska resultaten 

försämrades i PISA och TIMSS har även klyftan mellan finska flickor och pojkars kunskaper 

blivit större. De finska flickorna har sedan länge haft bättre läskunnighet än pojkarna men under 

de senare åren har även de även presterat bättre i genomsnitt i naturkunskap och matematik. 

Detta faktum beskrevs i rapporten, skriven av Pöysä med fler (2018), som ett oroväckande 

problem utifrån ett likvärdighet- och jämställdhetsperspektiv. I de intervjuer som gjordes 

framkom det att såväl elever som lärare ansåg att det är enskilda lärare som bär det största 
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ansvaret för att skapa jämställdhet i klassrummet. Vidare nämndes det av Pöysä m.fl. (2018) att 

det i läroplanen för högstadiet behövs mer tydligare anvisningar för hur faktorer som påverkar 

slutbetyg ska viktas. För att få en mer tydlig bild över de orsaker som har bidragit till de 

försämrade kunskapsresultaten krävs det därför mer omfattande tvärvetenskaplig forskning 

inom området (Päysä m.fl., 2018, Statsrådet, 2018). 
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8. Diskussion 

I de kommande avsnitten har examensarbetets resultat, teoretiska utgångspunkter, metod och 

det material som har använts diskuteras. Först har resultatet diskuterats utifrån den analytiska 

dimensionen och de analytiska frågorna som har varit aktuella för detta examensarbete. Därefter 

diskuteras de olika teoretiska utgångspunkterna i teoridiskussionen och den valda metoden samt 

de material som har använts i käll- och metoddiskussionen. Slutligen kommer även resultatet 

och diskussionen att sammanställas för att besvara och förtydliga examensarbetets syfte och 

frågeställningar. 

8.1. Resultatdiskussion 

Den första frågan som ska besvaras är huruvida politiker och forskare från Sverige och Finland 

anser att PISA är tillförlitlig. Svaret på den frågan är något komplex då svaret skiljer sig väldigt 

mycket från enskilda forskare och politiker. Från forskningens håll finns det en stor variation 

mellan hur pass tillförlitlig forskarna anser att PISA är. Det finns dem som hävdar att PISA 

tillför viktiga information som berör skola och utbildning, däribland Sahlberg (2011) och 

Gustafsson (2017). Men det finns även dem som ställer sig frågande till på vilket sätt och vad 

som mäts i PISA såsom Uljens (2005). Då splittringen mellan forskarna är stor är därav svaret 

på om finska och svenska forskarna anser att PISA är tillförlitlig både ja och nej. Detta framstår 

som väldigt individuellt och det finns inte heller en enhetligbild mellan antingen svenska eller 

finska forskare sinsemellan. Något som Jakobsson (2013) däremot har påpekat är att 

användningen av PISA bland politiker har varit tvivelaktig. Jakobsson (2013) hävdar att många 

politiker har använt sig av enstaka faktorer eller bitar av PISA som förklingar till antingen goda, 

förbättrade, låga eller försämrade resultat hos elever. 

Politiker i både Finland och Sverige har använts sig av PISA som en måttstock över elevers 

kunskaper i matematik, läsförståelse, naturkunskap och problemlösning (Sahlberg, 2011). Om 

eleverna i antingen Finland eller Sverige har påvisat höga resultat i PISA har politiker antytt att 

skolsystemet och skolverksamheten har varit välfungerande. Liknande resonemang har också 

gjorts gällande dåliga resultat. Dåliga eller försämrade resultat har använts för att framhäva 

brister inom respektive skolsystem. Viktigt att påpeka, som Rautalin (2018) och Sahlberg 

(2011) har nämnt, är att det har funnits många inom skolverksamheten i Finland, däribland 

lärare och rektorer, som länge påpekat brister men som inte fått gehör då eleverna har presterat 

bra i PISA. Med tanke på det som har nämnts ovan tyder mycket på att svenska och finska 

politikers tillförlitlighet till PISA har varit och är väldigt hög. Tillförlitligheten blir ännu mer 

påtaglig då politiker har med stöd från bland annat PISA men även andra internationella 

kunskapsmätningar förespråkat förändringar inom svenska och finska skolan. Detta tyder på att 

handlingsberedskapen bland de svenska och finska politikerna har varit stor då de har varit 

beredda på att genomföra förändringar utifrån eleverna prestationer i PISA. 

I både Sverige och Finland har det skett ett flertal skolreformer där många av besluten har utgått 

ifrån bland annat internationella kunskapsmätningar (Nordiska ministerrådet, 2018; Jakobsson, 

2013). I Sverige infördes bland annat ett nytt betygsystem och läroplan år 2011 samt 2015 

tillsattes en skolkommission för att ge förslag på hur höjda kunskapsresultat och likvärdigheten 

i skolan skulle förbättras. Skolkommissionen publicerade den statliga offentliga utredningen 
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SOU 2017:35 där de påpekade de styrkor och svagheter som fanns i den svenska skolan. Redan 

under tidigt 2000-tal förespråkades det även förändring av lärarutbildningen i Sverige av 

Folkpartiet samt auktorisation av lärare från utbildningsministern Ibraham Bayland och 

lärarförbundens ordförande (Ringarp & Rothland, 2011). I Finland reformerades läroplanen för 

grundskolan 2016 och även Finland genomförde en statlig utredning. Utredningen kartlade 

varför pojkars kunskapsresultat hade försämrats medan flickornas resultat hade förbättrats 

(Pöysä, m.fl., 2018). 

Utöver själva kartläggningen av styrkor och svagheter i respektive skolsystem påbörjade 

Sverige och Finland även utbildningar/program för både lärare och elever för att förbättra 

lärarnas kompetenser och elevernas kunskaper. För att utveckla undervisningen bland 

matematiklärare i Sverige anslöt sig lärare till fortbildningsprogrammet Matematiklyftet som 

under senare år benämns som kompetensutveckling i matmatematikdidaktik. I Finland startade 

ett nätverk kallat LUMA-center Finland som skulle med hjälp av ett flertal program bland annat 

inspirera, uppmuntra och intressera elever för matematik, naturkunskap och teknik. Ett 

program, LUMATIKKA-programmet, som också innefattas av LUMA-center Finland riktar in 

sig till matematiklärare och syftar till att utveckla lärarnas matematiska kunnande och 

pedagogiska färdigheter. 

Sverige och Finlands deltagande i PISA har enligt forskarna både sina för- och nackdelar för 

den svenska och finska skolan. Den största fördelen som lyfts fram av Nordiska ministerrådet 

(2018) är att PISA och andra internationella kunskapsmätningar har bidragit till skola och 

utbildning har prioriterats högt på den politiska agendan. Utöver det ökade fokuset på skola och 

utbildning har länderna kunnat jämföra elever kunskaper utifrån internationellt perspektiv. 

PISA har också bidragit till att länder sinsemellan har byggt upp internationella nätverk där 

fokus har lagts på skola och utbildning. En nackdel, som enligt vissa anses vara en fördel, är att 

PISA används för att jämföra elevers kunskaper. Något som kan anses vara problematiskt vilket 

Henningsen (2005) har nämnt är om en och samma undersökning ska bedöma elever från olika 

länder och kulturer. Ska exempelvis en pojke från slummen i Mexico City bedömas på samma 

grunder som en flicka från landsbygden i Portugal? Frågan är intressant och kulturella 

skillnaders påverkan på resultaten i internationella kunskapsmätningar är något som har 

intresserat ett flertal forskare. Några av dessa forskare har påpekat just det faktum att det finns 

kulturella skillnader mellan de elever som deltar i internationella kunskapsmätningar vilket kan 

påverkas resultaten i undersökningarna. Tuohilampi med fler (2014) har lyft fram att det bland 

annat är problematiskt att många ”mathematics-realted affective aspects” har blivit mätt med 

frågeformulär som är gjorda av forskare från väst. Detta gäller bland annat PISA- och TIMSS 

men även andra internationella kunskapsmätningar. Vidare nämner Tuohilampi med fler (2014) 

att ” theoretical affective models should be considered with respect to a given culture, and it 

helps us to understand the differences found in comparative studies regarding mathematics-

related affect.” (Tuohilampi, m.fl., 2014, s.23). 

Något som också kan anses vara en nackdel och som Sahlberg (2011), Salokangas och Kauko 

(2015) och Jakobsson (2013) har nämnt är att PISA har väldigt stort politisk inflytande i många 

länder. Det som kan uppstå är att elevers kunskaper och utveckling hamnar i skymundan av 

politiken. Vidare ger PISA möjlighet för enskilda politiker att förespråka icke 
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forskningsbaserad politiska förändringar genom att hänvisa till enstaka fragment av PISA. Det 

kan även bli som i Finlands fall under de tidiga åren av PISA, där yrkesverksamma inom den 

finska skolan påpekade ett flertal brister i skolan men fick inte gehör då elevernas resultat på 

PISA var höga. Gällande vad som testas i PISA finns det många forskare som inte ifrågasätter 

vad som testas. Det finns däremot några forskare som ställer sig kritiska till vad och på vilket 

sätt det matematiska innehållet testas. Några av dessa är Uljens (2005), Henningsen (2005) och 

Sjøberg (2012) som alla tre har riktat kritik mot bland annat översättningen av PISA-

uppgifterna samt vilket matematiskt innehåll som testas. 

8.2. Teoridiskussion 

I detta examensarbete har det varit tre begrepp och teoretiska utgångspunkter som har varit 

centrala. Det första begreppet och som examensarbetet till största del vilar på är begreppet tillit. 

Som tidigare nämnts kan tillit riktas från en eller flera personer mot ett eller flera objekt. Tilliten 

kan ta sin form som bland annat attityder och handlingsberedskap hos personer. De som riktar 

tilliten är i detta sammanhang politiker och forskare från Sverige och Finland och deras tillit 

riktas mot PISA. Utifrån det som har framkommit i resultatet och resultatdiskussionen finns det 

stöd för att hävda att politiker i Sverige och Finland har och har haft hög tillit till både OECD 

och PISA. PISA-resultaten har använts flitigt i både Sverige och Finland inom den politiska 

debatten vilket talar för att tilliten till PISA är hög. Även många av de förändringar, i form av 

skolreformer, som har skett i länderna talar för att tilliten till PISA har varit hög. Då det har 

skett ett flertal reformer visar detta på att politikerna har varit beredda på att agera och gå från 

ord till handling utifrån PISA-resultaten. Detta tyder på att handlingsberedskapen, som är en 

form av tillit, har varit hög bland politikerna. Ett tecken på att tilliten även till PISA-

undersökningarna har varit hög från svenska regeringens håll syns i det faktum att 2015 års 

skolkommission i sitt arbete utgått ifrån OECD:s rapport där de gjorde en kartläggning på hur 

den svenska skolan skulle förbättras (Regeringskansliet, 2017). 

Bland de svenska och finska forskarna varierar tilliten till PISA väldigt mycket. Många forskare 

nämner att den information som framkommer är värdefull, men hur information används är 

avgörande. Det finns även dem som har låg tillit till OECD och PISA som ifrågasätter OECD:s 

motiv med PISA och vad som mäts. Något som är viktigt att diskutera är vad som anses vara 

matematisk kunskap. På vilka grunder elever bedöms och vad som mäts i den svenska och 

finska skolan varierar. Det finns även ett flertal olika sätt att definiera vad som krävs för att 

vara antingen skicklig eller kunnig i matematik. De två teoretiska begreppen Mathematical 

Literacy och Proficiency in matehematics, som nämns av Skolverket (2016) och Kilpatrick med 

fler (2001), beskriver och hänvisar till vad matematiska kunskaper är på olika sätt. 

Mathematical Literacy som OECD utgår ifrån i matematikdelen av PISA samt ramverket för 

PISA syftar till att testa i vilken utsträckning eleverna kan behärska matematik som är 

förknippat med vardagslivet. Proficiency in mathematics åtgår ifrån fem olika strängar som 

utgör en helhet av elevers matematiska skicklighet. Utifrån begreppet Proficiency in 

mathematics, och den kritik som har lyfts fram i tidigare forskning av Henningsen (2005), 

Sjøberg (2012) och Uljens (2005) går det att hävda att PISA inte testar alla matematiska 

förmågor en elev kan innehava. Om Mathematical Literacy inte testar alla de matematiska 
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förmågorna som en elev besitter är det viktigt att vara försiktig med vilka slutsatser som dras 

utifrån PISA-resultaten. Allt förstora slutsatser utifrån enstaka PISA-resultat kan bland annat 

leda till att förändringar i skolverksamheten förespråkas och genomförs som åtminstone från 

forskningens håll anses vara tvivelaktiga. Som ett exempel på detta bör det inte dras allt för 

stora slutsatser utifrån de förändringar som har skett i den svenska skolan och det faktum att 

svenska elevernas resultat förbättrades i den senaste undersökningen. Om den positiva trenden 

däremot fortsätter, och forskning indikerar på att elevernas kunskaper i matematik har 

förbättrats, finns det grund att påstå att de förändringar som har skett har gett en positiv verkan 

på elevernas resultat.   

Den kritik och brister som riktas till matematikdelen i PISA är legitim, men många glömmer 

lätt bort att OECD inte hävdar att PISA:s ramverk testar alla aspekter av elevers kunskaper. 

PISA testar de kunskaper som dem själva anser är nödvändiga för eleverna i vardagslivet. 

Huruvida det ramverk som används i PISA är felaktigt är något som har och bör diskuteras då 

många, inte minst politiker, använder sig av PISA som en internationell måttstock över elevers 

kunskaper. Detta är något som är högst intressant men som inte är aktuellt för detta 

examensarbete. 

8.3. Material- och metoddiskussion 

Materialet som har använts i detta examensarbete har presenterat och belyst en helhetsbild över 

vilka åsikter gentemot PISA och OECD som finns bland politiker och forskare i Sverige och 

Finland. Störst fokus har lagts på Finland och Sveriges bild av PISA utifrån den forskning som 

har bedrivits och publicerats i respektive land de senaste tio åren. Materialet i detta 

examensarbete redogör därför inte för all forskning inom området. Viss forskning om PISA 

som antingen är skeptisk eller positiv framgår inte då forskningen inte är gjord av svenska eller 

finska forskare. Något som också är viktigt att påpeka är att stor del av materialet benämner 

PISA och PISA-resultaten som en helhet innefattande matematik, naturkunskap, läsförståelse 

och problemlösning. Det är därför svårt att i vissa fall avgöra vilka PISA-resultat materialet 

hänvisar och refererar till. Detta gäller inte minst den forskning som skriver om 

utbildningspolitiken i respektive land, då dem väldigt sällan specificerar vilka resultat som 

politiker hänvisar till. 

Den kvalitativa textanalysen som har använts i detta examensarbete följer inte en traditionell 

struktur då textanalysen inte innehåller några kategoriseringar av resultaten i form av 

exempelvis ett kodningsschema. Anledningen till det uteblivna kodningsschemat beror på att 

ett kodningsschema ansetts svårt att forma utifrån begreppet tillit. Att belysa forskare och 

politikers tillit i löpande text och med hjälp av analytiska frågor har därav ansetts som mer 

lämpligt. 
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8.4. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Politiker i Sverige och Finland har och har haft hög tillit till PISA i de olika kunskapsområdena 

matematik, läsförståelse, naturkunskap och problemlösning samt till organisationen OECD. 

Bland de finska och svenska forskarna är tilliten till PISA däremot väldigt varierande. Vissa 

anser att PISA är en tillförlitlig undersökning som tillför viktiga information rörande elevers 

kunskaper i de fyra aktuella kunskapsområdena. Andra anser dock att det finns ett flertal brister 

i de uppgifter som har använts i PISA och den information som framkommer i PISA-

rapporterna antingen är knapphändig eller tvivelaktig. Några forskare är även kritiska till 

OECD:s motiv med PISA. Det som många forskare också lyfte fram var att det finns värdefull 

information i PISA samt att det är väldigt viktigt att informationen används på rätt sätt. 

PISA och andra internationella kunskapsmätningar är en måttstock över elevers kunskaper som 

används i ett flertal länder och som politiker flitigt har använts sig av i olika syften. Tilliten till 

PISA framträder tydligt bland svenska och finska politiker då resultaten har använts för att 

förespråka och genomföra politiska förändringar inom den svenska och finska skolan. Något 

som också framgår tydligt är att många politiker benämner PISA som en helhet, och gör ingen 

större skillnad på de olika kunskapsområdena. Det är därav svårt att säga exakt hur mycket som 

matematikresultaten har bidragit till förändringar, men ganska tydligt framgår det att alla 

resultaten är en bidragande faktor. De faktiska förändringarna som har förespråkat och 

genomförts med stöd utifrån bland annat resultaten i PISA är skolreformer och införandet av 

fortbildningar och nätverk. För att förbättra matematikkunskaperna bland finska och svenska 

elever samt utveckla kompetensen bland matematiklärare har program och fortbildningar såsom  

Matematiklyftet och LUMA-center Finland påbörjats och genomförts. 
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8.5. Förslag på vidare forskning 

Något som inte har behandlats men som är en fråga som har uppstått i skrivandet av detta 

examensarbete är om, och i så fall hur, politikers användande av internationella 

kunskapsmätningar har fått negativa eller positiva konsekvenser på skolpolitiken. En negativ 

konsekvens är bland annat att politiker har gjort tvivelaktiga eller icke vetenskapliga slutsatser 

som de sedan har agerat efter och som exempelvis i det långa loppet varken har gynnat elever 

eller lärare. Något som också är intressesant att forska om är vilka effekter exempelvis 

skolreformer och program/utbildningar för lärare och elever har fått på den svenska skolan. Har 

exempelvis eleverna förbättrat sina matematiska kunskaper som följd av de förändringar som 

har skett? 

8.6. Implikationer för läraryrket 

PISA och andra internationella kunskapsmätningar har präglat det svenska och finska 

skolsystemet. Det syns i det faktum att ett flertal förändring har skett inom dessa skolväsen som 

utgår ifrån dessa mätningar. Då PISA har haft, och troligtvis kommer ha, en fortsatt stor roll 

inom den svenska skolan är det viktigt att yrkesverksamma lärare och rektorer är väl insatta 

inom den forskning som bedrivs inom skola och utbildning. Om lärare och rektorer tar del av 

ny forskning, inte minst inom pedagogik och didaktik, skapar det möjligheter att utveckla skolor 

för att på bästa möjliga sätt främja elevernas lärande. Det är också viktigt att lärare, rektorer, 

politiker och media inte drar allt förhastade slutsatser utifrån enskilda mätningar eller enstaka 

faktorer som PISA kan generera. Detta kan bidra till att förändringar genomföras utan vidare 

forskning bakom sig som i värsta fall kan begränsa skolors utveckling och elevers lärande. I 

skolans värld ska all undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så det är 

av yttersta vikt att svenska skolan har kunskaper om den forskning som finns om PISA-

undersökningarna och vilken tillit forskare tillskriver dessa. Detta för att förhindra förändringar 

som inte grundar sig i forskning. Att det finns en delad uppfattning om förtjänster och 

begränsningar med PISA är givet men som lärare är det viktigt att beakta dessa förtjänster och 

brister som forskare lyfter fram då lärare ska optimera elevernas lärande. Om lärare enbart 

förlitar sig på den bild som porträtteras i media kan undervisningen bli lidande då läraren enbart 

förhåller sig till en ensidig bild.  
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