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Sammanfattning  

 

Sveriges resultat i matematik i PISA-undersökningarna har sjunkit i varje undersökning. Sverige har gått från att ha legat över 

OECDs medelvärde för matematik, till att ligga under det. Sedan dess uppstart i slutet på 90-talet har resultaten från PISA-

undersökningarna fått mer och mer uppmärksamhet i media. Varje gång resultaten från den senaste PISA-undersökningen 

publiceras skrivs det otaliga artiklar med dramatiska rubriker, så som ”Sverige sämst i klassen” och ”PISA chock”. Vad alla dessa 

artiklar har gemensamt är att de använder sig av resultaten av PISA-undersökningarna utan att ifrågasätta dem. Sällan ser man en 

artikel som kritiskt granskar PISA-undersökningarna. Därför är syftet med denna konsumtionsuppsats att undersöka och lyfta 

fram kritik riktad mot PISA-undersökningarna och dess huvudman OECD, specifikt kritik som avser innehåll och kvalitet av 

PISA-undersökningarna och dess tolkning och användning med särskilt fokus på matematik. Detta har gjorts genom en kvalitativ 

litteraturstudie. 

 

Resultatet visar att det finns goda skäl till att ifrågasätta PISA-undersökningarna. Syftet med PISA-undersökningarna är att 

undersöka effektiviteten av ett skolsystem. Metoden för att undersöka detta är ett standardiserat test som ej utgår ifrån 

deltagarländernas läroplaner. Litteraturen visar att syftet med PISA-undersökningarna inte går ihop med dess metod. Liknande 

motsägelser finns beskrivna i litteraturen om uppgifterna i PISA-undersökningarna. Uppgifter ska vara autentiska, tidsenliga och 

baserade i elevers vardag, men samtidigt får de inte favorisera någon kultur eller land så de bearbetas om till att vara kulturellt 

neutrala. Resultaten från PISA-undersökningarna ger ingen tydlig orsak-verkan effekt vilket gör att de inte är användbara inom 

utbildningspolitiken 
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1. Inledning 
Alltsedan PISA1 startades av OECD2 i slutet av 90-talet har resultaten av PISA-undersökningar fått 

mycket uppmärksamhet i media och uppfattas som en indikation på skolsystems kvalitet (Sjøberg, 

2005). Förutom att publicera resultaten av proven går OECD ut med råd om hur man kan förbättra 

länders skolsystem baserat på testerna. (Skolverket, u.å.). Dessa råd tas på stort allvar av de flesta 

politiker och används flitig i debatter rörande skolan (Sjöberg, 2005). Ländernas resultat skiljer sig 

åt men reaktion i samhället är oftast densamma. Detta visar Sjöberg då han granskar hur Norges 

PISA-resultat presenteras i norska media. Här kan man se likheter med hur media i Sverige 

använder resultaten av PISA-undersökningar. ”Sverige sämst i klassen”, ”PISA chock ”, ”Sverige 

rasar i PISA-studie” är bara några få av de dramatiska rubriker som man kunde se i dagstidningar 

efter publiceringen av resultaten från PISA-undersökningen 2012.  Efter att resultaten redovisats 

antändes en het debatt i Sverige inom både den offentliga och politiska sektorn. PISA-resultaten 

kom att vara ett bra politiskt verktyg inför valet 2014.  

 

Skolfrågan har dominerat den politiska debatten under de senaste mandatperioderna. Personligen 

märkte jag detta under min VFU3. Utbildningskrisen var ett ofta och mycket diskuterat ämne bland 

lärare och lärarstudenter men även bland allmänheten. Diskussionerna om utbildningskrisen 

kopplades ofta till resultaten från PISA-undersökningarna som sågs som ett bevis på tillståndet av 

svenska skolan. Jämförelser från PISA-undersökningar visar att över tid har svenska 15-åringars 

genomsnittliga resultat försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder (Skolverket, 2013). 

Sverige hade fått dåliga resultat i PISA-undersökningen 2012 vilken fokuserade på matematik, och 

Skolverkets rapport från PISA-undersökningen 2012 användes i media som bevis på 

utbildningskrisens faktum. 

 

Det mest intressanta enligt mig var att resultaten av PISA-undersökningarna aldrig verkade 

ifrågasättas, varken av lärarna, politikerna eller Skolverket. I media framställdes det inte mycket 

kritik mot själva PISA-undersökningarna och det verkade finnas få kritiska röster. Detta gjorde mig 

nyfiken på om det fanns några kritiska röster om PISA-undersökningarna och användningen av 

dessa. Därför är det övergripande målet av denna litteraturstudie att belysa den kritik som finns mot 

PISA-undersökningarna för att få en mer nyanserad bild av PISA och dess användning.  

 

  

                                                   
1 PISA-Programme for International Student Assessment 
2 OECD-Organisation for Economic Cooperation and Development 
3 VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och presentera kritik riktad mot PISA-

undersökningarna, och dess huvudman OECD som återfinns i publicerade vetenskapliga artiklar. 

Valet av artiklarna gjordes utifrån syftet att framföra de granskningar som kritiserat PISA-

undersökningarna. Den kritiken som lyfts fram avser innehåll och kvalitet av PISA-

undersökningarna samt tolkning och användning av densamma. 

Denna litteraturstudie tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Vilken generell kritik riktas mot PISA-undersökningar? 

 Hur ser kritik ut mot PISA-undersökningars innehåll med avseende på: 

1. Undersökningars utformning 

1.1 Framtagning 

1.2 Genomförande 

2. Uppgifter i PISA-undersökningar med särskild fokus på matematikuppgifter 

 Hur ser kritiken ut mot PISA-undersökningar gällande tolkning och användning i media av 

resultaten från PISA-undersökningar? 
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3. Bakgrund 

3.1. Vad är OECD? 
OECD grundades 1961 efter att USA och Canada gick med i dåvarande OEEC4, ett 

ekonomiprogram startat efter andra världskriget. OECDs syfte är att främja ekonomiskt samarbete.  

Idag ingår 34 industriländer i OECD där alla länder med framgångsrika ekonomier kan ansöka om 

medlemskap. OECD finansieras av årliga bidrag från medlemsländerna. Storleken på dessa bidrag 

bestäms av storleken på respektive lands ekonomi. 

 

OECDs arbete går ut på att ha kontinuerlig uppsyn i medlemsländerna samt att fortlöpande 

presentera kortsiktiga beräkningar om ekonomisk utveckling i medlemsländerna och 

samarbetsländerna. Arbetsprocessen är följande: OECDs sekretariat samlar in data som analyseras 

och diskuteras av kommittéer, vilka föreslår policys utifrån analysen.  Därefter fattar OECDs råd 

beslut angående policys som lämnas som förslag till medlemsländernas regeringar (”OECD.org-

OECD”, 2016) 

3.2. Vad är PISA? 
PISA är ett OECD-projekt som startades 1997 eftersom medlemsländerna ville ha pålitlig data 

avseende elevers kunskaper och skolsystemens prestation inom samarbetet. Projektet finansieras av 

medlemsländernas statliga myndigheter. PISA är en undersökning som genomförs var tredje år med 

mål att utvärdera skolsystem genom att testa femtonåringars förmågor och kunskaper. Hittills har 

ämnena matematik, läsning och naturkunskap valts ut vid utformning av undersökningarna. 

Representanter för PISA menar att vid femtonårs ålder är de flesta elever vid slutet av sin 

obligatoriska skolgång och att det är ett bra tillfälle att mäta de kunskaper de förvärvat under sin 

skolgång. PISAs representanter hävdar att genom att utvärdera var tredje år kan de följa elevers 

utveckling i att möta viktiga lärandemål. 

 

PISA-undersökningarna utvecklas och genomförs av PISA Governing Board, det beslutsfattande 

organet bestående av representanter från medlemsländerna. Representanterna består av en 

blandning av regeringstjänstemän och anställda från olika akademiska forskningsinstitutioner. För 

att få vara representant krävs kunskap inom storskaliga elevbedömningar samt utbildningspolitik. 

Sveriges representant är Skolverket.  

 

Det är Skolverket som ansvarar för att undersökning genomförs i riktlinje med de internationella 

regler som finns. Mittuniversitetet i Härnösand har det operativa ansvaret och det nationella centret 

som finns där ansvarar för nästan allt rörande undersökningarna. Ansvaret för matematiken har 

PRIM5-gruppen vid Stockholmsuniversitet. Ansvar för läsförståelsen har avdelningen för 

jämförande pedagogik vid Stockholmsuniversitet och ansvaret för naturkunskapen har 

Mittuniversitetet (Skolverket, u.å.) 

 

De länder som deltar i PISA-undersökningarna är de 34 OECD-länderna samt andra länder som 

antagits. För att få delta i PISA-undersökningarna måste länder som inte är medlemmar i OECD 

skicka in en ansökan minst två år innan nästa undersökning äger rum. Därefter antingen antas man 

eller utesluts. Länder som inte har tillräcklig teknisk kunskap för att kunna implementera en 

storskalig undersökning eller inte kan stå för kostnaden av deltagande utesluts ("PISA FAQ - 

Background and Basics - OECD", 2016). 

 

                                                   
4 OEEC-The Organisation for European Economic Co-operation 
5 PRIM- 
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Vad som skiljer PISA-undersökningarna från andra liknande storskaliga undersökningar som 

PIRLS6 och TIMSS7 är att PISA inte förhåller sig till medlemsländernas läroplaner. Istället utgår 

frågorna i PISA från de kunskaper som eleverna antas behöva för att kunna fungera i dagens 

samhälle. Skolverket säger att Sverige är med i PISA eftersom det ger unika möjligheter till 

internationella jämförelser. Att vara med i PISA ger också skolverket möjligheten att kunna göra 

jämförelser och mätningar av förändringar inom Sverige över tid. (Skolverket, u.å.) 

3.3. PISAs literacy begrepp 
För att förstå vad representanter i PISAs styrande råd menar med begreppet literacy måste man först 

undersöka vad målet med själva PISA-undersökningen är. I artikeln PISA i korthet (u.å.) skriver 

Skolverket att målet med PISA-undersökningarna är att utvärdera hur elever omsätter de kunskaper 

de har. Alltså granskar PISA inte bara huruvida elever kan återge sina kunskaper i ett visst ämne i 

relation till uppsatta styrdokument, utan även hur de använder den kunskap de har i olika 

sammanhang. Literacy är således ett mycket bredare begrepp än vad de tre begreppen, matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse är. Det är tydligt att literacy är ett svårt begrepp att definiera men 

Skolverket ger följande förklaring: 

 

”De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt samhälle är 

många och skiftande. I ett alltmer informationsrikt och teknologiskt samhälle är det 

viktigt att kunna förstå och kritiskt granska information. En förutsättning för att tolka 

och bearbeta information är grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden. 

Kompetenserna är viktiga då de ger den enskilde individen möjligheter att hålla sig 

informerad om och kunna ta ställning till viktiga samhällsfrågor. Dessa kompetenser 

och kunskaper sammanfattas i PISA med begreppet literacy” (Skolverket, u.å., 3). 

 

Skolverket skriver att literacy i ämnet matematik benämns som förmågan att använda matematiska 

procedurer, resonera matematiskt samt använda och tolka matematiska begrepp för att beskriva och 

förklara matematiska fenomen. Literacy i matematik innebär också att elever kan se vilken roll 

matematiken spelar i samhället samt bedöma och fatta beslut nödvändiga för att vara en engagerad 

och reflekterande medborgare. 

 

3.4. Utformandet av PISA-undersökningar 

3.4.1. Urval av skolor 

Det är barn mellan 15 år och tre månader och 16 år och två månader som gör proven. Just denna 

ålder har valts eftersom de flesta elever då är i slutet av sin obligatoriska utbildning. Valet av elever 

och skolor eftersträvas att göras så inkluderande som möjligt, så att en bra variation uppnås. ("PISA 

FAQ - The Test and Questionnaires - OECD", 2016) 

 

Skolverket skriver att istället för att slumpmässigt välja mellan alla 15-åringar i Sverige så gör dem 

ett tvåstegsurval.  Först väljer man slumpmässigt skolor i Sverige för att sedan slumpmässigt välja 

ut elever på respektive skola. Ca 200 skolor väljs ut med 30 elever på varje skola. Om det inte finns 

30 valbara elever på en av de valda skolorna så tas alla elever på skolan med i undersökningen. På 

detta viset blir inte urvalet utspritt på alla skolor i Sverige och kostnaderna hålls nere (Skolverket, 

u.å.). 

 

PISA har upprättat regler när det gäller urval av skolor och elever som varje land måste hålla sig 

till. Det är PISA som väljer ut vilka skolor som ska testas baserat på en lista de förses med från 

                                                   
6 PIRLS- Progress in International Reading Literace Study 
7 TIMSS- Trends in International Mathematic and Science Study 
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SCB8. Av de skolor som finns med på SCBs lista utesluts särskolor och specialskolor. Dessa 

kommer aldrig med i PISAs slutgiltiga urval men de måste ändå räknas med för att ha kontroll över 

bortfallet. Skolverket delar in skolorna i 12 olika kategorier baserat på faktorer som de tror kan 

komma att påverka resultatet t.ex. kommunala skolor, fristående skolor, gymnasieskola eller 

grundskola, belägen i en liten respektive stor kommun osv. Slutligen ska urvalet av skolor i PISA-

undersökningar vara representativt för de skolor som förekommer i Sverige (Skolverket, u.å.) 

 

3.4.2. Urval av elever 

Varje skola upprättar elevlistor där alla valbara elever på skolan finns med. Listorna ska i så stor 

utsträckning som möjligt spegla den svenska skolan. Med hjälp av datorprogram väljs sedan 30 

elever ut från listorna i varje skola att delta i PISA undersökningen. De elever med speciella behov 

som spenderar minst 50 procent av sin tid i en ordinarie klass som integrerade elever räknas med i 

undersökningarna men undantag kan göras. Det är upp till varje enskild skola att bestämma om de 

ska utesluta vissa elever i behov av särskilt stöd men då måste uppsatta riktlinjer följas. Antalet 

uteslutna elever får inte överskrida fem procent av det totala antalet 15 åringar i ett givet land, 

annars utesluts landet från de internationella jämförelserna. En elev som valts ut till att göra PISA-

undersökningen får inte ersättas av en annan elev vid frånvaro utan räknas till bortfallet. Det totala 

bortfallet, inklusive de på förhand uteslutna eleverna, får totalt ej överskrida 20 %. (Skolverket, 

u.å.). 

 

3.4.3. Urval av uppgifter 

Det är fritt för alla länder som deltar i PISA att skicka in förslag på uppgifter till provet. 

Expertkommittéer i de olika ämnena gör sedan en bedömning av de inskickade uppgifterna om 

dessa överensstämmer med PISAs ramverk. Det är PGB9 som avgör vilka uppgifter som kommer 

med i PISA-undersökningar (Skolverket, u.å.).  

 

En pilotundersökning med tänkbara uppgifter genomförs ett år innan huvudundersökningen för att 

se vilka uppgifter som uppfattas likvärdigt av elever i alla deltagande länder. (Skolverket, u.å.). Det 

är enligt PISA väldigt viktigt att uppgifterna inte påverkas av kulturella faktorer, utan att alla 

uppgifter måste vara neutrala och rättvisa för alla länder. Bara de uppgifter som uppfattas likvärdigt 

för alla olika länders elever kommer med i det slutgiltiga provet ("PISA FAQ - The Test and 

Questionnaires - OECD", 2016). 

 

När alla uppgifter är sammanställda görs ett originalprov på engelska och ett på franska. Alla andra 

prov översätts sedan baserat på dessa original där varje nation översätter provet så att det blir 

förståeligt i just deras språk. De nationella versionerna jämförs sedan noggrant med originalen för 

att fastställa att de är så lika som möjligt. Sidhänvisningar, sidbrytningar, bilder och texter anpassas 

för att försäkra att de ser likadana ut som originalen (Skolverket, u.å.). 

 

Uppgifterna i PISA-undersökningar har inte läroplaner som utgångspunkt, utan utgår från de 

kompetenser och kunskaper elever förmodas behöva för att fungera i dagens samhälle (Skolverket, 

u.å.).  PISA undersökningarna görs i ämnena matematik, naturkunskap och läsning. Inför samtliga 

undersökningar väljs ett huvudämne ut, som då blir det årets huvudområde i undersökningen. 

Undersökningen består av både öppna frågor och flervalsfrågor. Varje uppgift är konstruerad så att 

den testar ett speciellt innehåll och en speciell förmåga. Uppgifterna i PISA-undersökningar har 

alltid sin utgångspunkt i verklighetsbaserade situationer ("PISA FAQ - The Test and Questionnaires 

- OECD", 2016). Samtliga frågor inleds med ett stimulus, i form av en text i kombination med 

grafer, bilder eller tabeller, som ska hjälpa eleverna att sätta sig in i sammanhanget av den 

                                                   
8 SCB- Statistiska Centralbyrån 
9 PGB- PISA Governing Board 
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verklighetsbaserade situationen uppgiften handlar om (Skolverket, u.å.; "PISA FAQ - The Test and 

Questionnaires - OECD", 2016). 

 

Alla uppgifter på PISA-undersökningar klassificeras i en skala utifrån svårighetsgrad. 

Svårighetsgraden på en uppgift bestäms av hur många elever som har svarat rätt på den berörda 

uppgiften. Hittills har PISA-undersökningar samlat in provmaterial till ett 7 ½ timme långt prov, 

som är fördelat på 13 olika provhäften. Varje elev blir tilldelad ett av dessa. Samtliga provhäften 

består av en kombination av två av de ämnen som testas där ämneskombinationerna för olika häften 

varierar. Vissa häften behandlar bara det rådande huvudämnet. Förutom provet besvarar eleverna 

även en enkät gällande deras motivation, engagemang, lärande och bakgrund. Rektorer och lärare 

får besvara enkäter gällande skolmiljö, elevers beteenden och inställningar till skolan, samt lärares 

engagemang och kompetenser. Eleverna får också besvara enkäter gällande hemmiljö etc. 

(Skolverket, u.å.). 

 

Enligt förespråkare inom PISA hjälper denna elevenkät länder att utforska länkar mellan PISA 

resultaten och faktorer så som migration, socioekonomisk bakgrund och kön ("PISA FAQ - The 

Test and Questionnaires - OECD", 2016).  

 

3.5. Tolkning och analys 
Efter att proven genomförts scannas dessa och läggs in i ett datasystem för att sedan rättas enligt 

PISAs eget rättningssystem. Varje uppgift kodas enligt ett siffersystem där en siffra motsvarar rätt, 

fel eller obesvarad uppgift. De deltagande länderna har tillsyn sinsemellan så att inget land rättar för 

strängt eller för snällt. Det tar cirka ett och ett halvt år från det att data skickats in för analys till dess 

att OECD utger den färdigställda rapporten (Skolverket, u.å.). 
 

Skolverket vidhåller att det är viktigt att elever gör sitt bästa på dessa prov då resultaten från PISA-

undersökningar kan ligga till grund för diverse politiska beslut som kan komma att påverka den 

svenska skolan. Resultaten från PISA-undersökningar samlas in i mars det året då undersökningen 

genomförs. Frågorna hålls hemliga även efter proven gjorts då många frågor återanvänds, endast ett 

fåtal publiceras i efterhand (Skolverket, u.å.). 

 

Hela PISAs system bygger på tanken att alla elevers förmågor vid just provtillfället kan sättas in i 

samma skala. En elev antas kunna klara uppgifter som matchar hens placering på eller under hens 

nivå på svårighetsskalan. Varje ämne har sin egen skala. Eleverna får efter utfört prov fem olika 

värden som beskriver var de troligtvis ligger på skalan. PISA har valt detta sätt att uppskatta elevers 

förmågor istället för att ge dem ett enda fixt värde. Det är det genomsnittliga resultatet för ett lands 

elever som bestämmer vilken placering ett land får i PISAs undersökningar (Skolverket, u.å.). 

 

Skolverket påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att PISA bara presenterar resultat på systemnivå. 

Likaså kan PISA inte säga något om bakgrundsfaktorers påverkan av resultaten. Det enda PISA 

visar på är samband och pekar på intressanta områden där mer forskning kan göras (Skolverket, 

u.å.). 

 

3.6. PISA-resultat i matematik 2012 
Skolverket (2013) uppmärksammar i sin rapport att Sveriges resultat i PISA-undersökningar har 

sjunkit kontinuerligt sedan 2000 då den första PISA-undersökningen genomfördes (se figur 1). 

Sverige har gått från att ha legat ovanför OECDs medelvärde som är 500, till att nu ligga under. Av 

alla länder som deltar i PISA är Sverige det land som har sett sina resultat försämras mest i alla 

ämnen som testats. I de första två undersökningarna genomförda 2000 respektive 2003 låg Sverige 
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signifikant över genomsnittet medan Sveriges resultat i 2012 års undersökning är signifikant lägre 

än genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att 25 av 34 OECD länder har högre rankning på listorna än Sverige i både 

matematik och naturkunskap, medan 19 av 34 länder har högre rankning i läsning. I själva verket är 

det bara Chile och Mexico som har signifikant sämre resultat än Sverige. Undersökningarna har 

också visat att av de Svenska elever som har deltagit så har resultaten i matematik försämrats likväl 

för flickor som för pojkar. Dock har pojkarnas försämring varit större än flickornas (Se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Resultatutveckling PISA i alla ämnen 2000-2012 

(http://www.slideshare.net/skolverket/pisa-2012-28840590) 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-2012-1.167616
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I genomsnitt hade de svenska eleverna ett resultat på 478 poäng, dvs. 16 poäng lägre än OECD-s 

genomsnitt, 494poäng. I rapporten beskrivs detta som en signifikant skillnad. Standardavvikelsen 

för Sveriges resultat är 92 vilken är lika stor som för OECD-genomsnittet. PISA har delat upp 

resultaten i sex olika prestationsnivåer, 1-6, där nivå två anses vara en basnivå för 

matematikkunskap. I ett genomsnittligt OECD land når 77 % av eleverna upp till denna nivå. 

Andelen i Sverige ligger på 73 %, alltså under genomsnittet även här (se figur 3). Av de elever som 

når upp till nivå fem eller högre, så kallad avancerad matematisk nivå, är det endast 8 % av svenska 

elever som når denna nivå, medan motsvarande siffra i Shanghai/Kina är 55 %. Även här ligger 

Sverige sämst bland de nordiska länderna (Se figur 4). 

 

 

 

 

 

Figur 2: Medelpoäng för matematikprestationer för de olika PISA-delskalorna för flickor och pojkar i Sverige. 

(Skolverket, 2013, sid 62) 
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Figur 3: Andel elever under nivå 2 i matematik i PISA-undersökningen 2012, angivet i procent. 

(Skolverket, 2013, sid 54) 
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Figur 4: Andel elver på nive 5 och över i matematik i PISA-undersökningen 2012, angivet i procent. 

(Skolverket, 2013, sid 53) 
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Resultaten av  PISA-undersökningen 2012 rapporteras i delskalor baserade på olika ämnesområden 

inom matematiken och på olika kompetenser.  Fyra skalor rör ämnesområden medan tre rör olika 

kompetenser. Delskalorna för ämnesområden är: förändring och samband; rum och form: kvantitet 

och osäkerhet. Delskalorna för kompetenserna är: formulera, använda och tolka. I alla sju skalor 

ligger Sverige signifikant lägre än OECDs genomsnitt. Även i detta fall ligger Sverige sämst till av 

de nordiska länderna (Se figur 5).  

 

 

 

 

 

Rapporten visar att svenska elever lämnar uppgifter obesvarade i större utsträckning än OECDs 

genomsnitt (se figur 6). De uppgifter som i störst utsträckning lämnas obesvarade är de med krav på 

redovisning medan de som i minst utsträckning lämnas obesvarade är flervalsuppgifter. 

3.7. PISA-undersökningarnas ramverk och analysprocess  
PISA-undersökningarnas teoretiska ramverk framställer matematisering som huvudbeståndsdel av 

literacy i matematik. Förklaringen till matematisering är väldigt lik modellering. Ramverket är 

uppdelat i tre områden för varje ämne: kompetenser, kontext och innehåll (Jablonka & Bergsten, 

2010).  Kompetenser delas upp i tre kategorier:” formulating situations mathematically; employing 

mathematical concepts, facts, procedures and reasoning; and interpreting, apply and evaluating 

mathematical outcomes” (OECD, 2013, s18), vilka förkortas till: ”formulate, employ and interpret” 

(OECD, 2013, s 18). Dessa tre processer härleds från sju grundläggande matematiska förmågor, 

kommunikation, matematisering, representation, resonera och argumentera. Kommunikation 

innebär att eleven läser och tolkar problem. Matematisering beskriver de grundläggande 

aktiviteterna en elev använder sig av när dem tar ett problem med verklig kontext och gör om det 

till ett rent matematiskt problem. Resonera och argumentera innebär att eleven tänker kring och 

diskuterar matematiska problem. Representation innebär exempelvis hur eleven presenterar sitt 

arbete, hur dem löser problemet. Området kontext är uppdelat i fyra kategorier, personlig, 

pedagogisk, offentlig och vetenskaplig och syftar till den kontext i vilken uppgiften löses. De tre 

övergripande områdena kompetenser, kontext och innehåll är inte besläktade. PISA-

undersökningarnas teoretiska ramverk är en blandning av didaktiska, matematiska, kognitiva och 

sunt förnuft koncept (Jablonka & Bergsten, 2010). 
 
I PISA-undersökningarna hanteras data med hjälp av Rasch-modellen. Det är på så vis elevernas 

resultat i undersökningarna räknas ut. I Rasch-modellen ingår en skala med två parametrar. I PISA-

 

Figur 5: Jämförelse av medelvärde i matematik för de olika delskalorna i PISA-undersökningen 2012 mellan 

Sverige och OECD. 

(Skolverket, 2013, sid 55) 
Figur 6: Andel obesvarade uppgifter på PISA-undersökningen 2012 för de nordiska länderna samt för OECD-

genomsnittet, angivet i procent. 

(Skolverket, 2013, sid 60) 
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undersökningarna är dessa två parametrar elevernas allmänna förmåga att klara uppgifter och hur 

svåra de enskilda uppgifterna är. Dessa parametrar är oberoende av varandra vilket betyder att 

PISA-undersökningarna genomförs under antagandet att alla elever har samma inbördes 

svårighetsstruktur. Sedan beräknar man sannolikheten för att en elev ska få rätt på en uppgift. I 

PISA-undersökningarna finns det bara rätt eller fel svar. En elev kan antingen bara få 1 eller 0 

poäng, vilket betyder att elever inte kan få poäng för delvis lösta uppgifter. Den matematiska 

formeln för Rasch-modellen är: 
 

 

ln (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝐿 

 

 Där ”L är en linjär funktion som består av en summa av en slumpmässig individparameter och en 

uppgiftsparameter” (Holm, 2012, s 13) och p är sannolikheten för att en elev ska få rätt på en 

uppgift.  Med rasch-modellen kan man se om ett land har en annan ordning på svårighetsgraden. 

Detta görs genom att man kollar upp särskilda mått på DIF10 som visar på avikelser (Holm, 2013). 

 

 

 

  

                                                   
10 DIF-Differential Item Functioning 
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4. Metod 

4.1. Vad är en systematisk litteraturstudie? 
Forsberg och Wengström (2008) definierar en systematisk litteraturstudie som ett arbete i flera steg 

som innefattar: 

 Att ställa upp en problemformulering som motiverar varför studien görs 

 Att formulera en frågeställning med frågor som går att besvara 

 Att ha utarbetat en plan för studiens genomförande 

 Att ha bestämt sökord samt sökstrategi 

 Att identifiera lämplig litteratur 

 Att kritiskt värdera och bedöma den litteratur som valts ut utefter dess kvalitet 

 Att utföra en analys av de resultat som fås 

 Att sammanställa och dra slutsatser 

Kortfattat menar Forsberg och Wengström (2008) att en litteraturstudie innebär ” att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.” 

(Forsberg & Wengström 2008, 34). Forsberg och Wengström (2008) lyfter även fram vikten av att 

inkludera all relevant forskning i en systematisk litteraturstudie. Det är därför viktigt att ha bra 

kriterier för inkludering respektive exkludering av litteratur. 

 

4.2. Explorativa och deskriptiva undersökningar 
Davidson och Patel (1994) lyfter fram två olika typer av undersökningar, explorativa och 

deskriptiva undersökningar. Explorativa undersökningar har som syfte att samla in så mycket 

information som möjligt inom ett givet problemområde så att en allsidig belysning av det givna 

problemområdet kan utföras så bra som möjligt. Deskriptiva undersökningar å andra sidan utgår 

ifrån ämnen eller problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap. Syftet blir då att 

beskriva detta system av kunskap på ett detaljerat och grundligt sätt (Davidson & Patel, 1994). 

Min uppsats anser jag har explorativa inslag, eftersom denna litteraturstudie ämnar belysa den kritik 

som riktas mot PISA-undersökningarna för att ge en mer nyanserad bild av PISA-

undersökningarna, samt tolkningen och användningen av dessa. 

 

4.3. Metoder och avgränsningar 
I litteratursökningen för denna uppsats användes en rad olika sätt för att hitta relevant litteratur. 

Detta för att det var svårt att hitta lämplig litteratur med endast databassökningar samt för att vidga 

sökfältet för att få en så bred sampling av artiklar som möjligt.  De metoder som användes var 

databassökningar, snöbollsmetoden, och sökningar av litteratur med hjälp av en bibliotekarie. 

Davidson och Patel (1994) skriver att för att söka och gå igenom litteratur inom ett visst 

problemområde behöver vi sätta oss in i den kunskap som finns inom området. Därefter behöver 

man plocka ut begrepp som är centrala för det givna problemområdet. Dessa begrepp kallas för 

sökord/nyckelord (Davidson & Patel, 1994). 

 

I mitt fall var den eftersökta kunskapen kritik mot PISA-undersökningarna. Således behövde jag 

nyckelord som var centrala för det givna problemområdet. 

Inledningsvis gjordes en rad sökningar i olika databaser med hjälp av UniSearch. De första 

sökningarna gjordes på svenska men dessa generade inte några användbara träffar. Därefter 

använde jag engelska sökord då jag antog att de skulle ge bättre resultat. De sex nyckelord jag 

använde mig av var: PISA, tests, standardised-test, validity, reliability och criticism. Valet av 

nyckelord gjordes för att avgränsa problemområdet och få relevanta träffar. Nyckelorden i olika 

kombinationer användes som söksträngar för att få så omfattande litteratursökning som möjligt. Det 

alla söksträngarna hade gemensamt var att nyckelordet PISA alltid fanns med. Det var ett sätt att 

försäkra sig om att träffarna rörde sig om PISA.  
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Under sökningarna användes den booleska operatorn ”AND”, t.ex. söker man A ”AND” B så får 

man alla träffar som innehåller både A och B (Forsberg & Wengström, 2008). Olika restriktioner 

användes i artikelsökningarna. Artiklar publicerade före år 2000 uteslöts då de inte är relevanta 

eftersom PISA först grundades 1998 och den första undersökningen inte genomfördes förens 2000. 

Restriktionen peer-reviewed11 användes vid alla artikelsök, för att få fram litteratur som är 

vetenskapligt granskad. Ytterligare begränsningar gjordes genom att använda TI för titel, SU för 

ämnes termer och AB för abstract. Slutligen begränsades sökningarna till artiklar på engelska vid de 

fall där artiklar på andra språk kom upp som träffar i sökningarna. 

 

4.4. Förtydligande av sökningar och urval 
Tabellerna 1-4 förtydligar sökningarna jag gjorde i UniSearch och beskriver de söksträngar jag 

använde mig av. I varje tabell står det specificerat vilka sökord som användes, vilka booleska 

operatorer som nyttjades, begränsningar som sattes i varje sökning samt antalet träffar varje sökning 

gav. 

 

Tabell 1  

Sökord Field Limiters Antal träffar 

PISA(AND) 

Reliability(AND) 

Validity 

TI 

SU 

SU 

Peer reviewed 

År 2000→ 

English  

Full text online 

6 

 

I tabell 1 användes sökorden PISA, reliability och validity. Den boolska operatorn and användes för 

att hitta artiklar som nämner alla dessa sökord. Kolumnen field visar inom vilket område varje 

sökord söktes. I detta fall ville jag endast ha artiklar med PISA i titeln, därav TI. SU står för 

ämnestermer. Därav sökte jag efter artiklar med reliability och validity som ämnestermer. 

Kolumnen limiters visar dem begränsningar jag satte för sökningen. Jag sökte endast efter artiklar 

på engelska som är akademiskt granskade texter och publicerade år 2000 och framåt. Den första 

sökningen gav 11 träffar.  

Tabell 2 

Sökord Field Limiters Antal träffar 

PISA(AND) 

Validity(AND) 

Test* 

TI 

AB 

AB 

Peer reviewed 

År 2000→ 

English 

11 

 

                                                   
11 Peer-reviewed-akademiskt granskad 
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Tabell 2 visar min andra sökning. Sökorden som användes var PISA, vailidity och test. Validity och 

test söktes inom området abstract denna gång, alltså fick jag upp alla träffar där validity och test 

nämns i sammanfattningen av artiklarna. En asterisk sattes efter test, detta betyder att jag även sökte 

efter alla olika ändelser till test tex. testing, tests osv. Begränsningarna som användes är dem samma 

som i den första sökningen. Sökning två genererade 11 träffar. 

 

Tabell 3 

Sökord Field Limiters Antal träffar 

PISA (AND) 

Criti* (AND) 

Test* 

TI 

AB 

AB 

Peer reviewed 

År 2000→ 

English 

15 

 

Sökning 3 genererade 15 träffar. Dessa fick jag genom att använda sökorden PISA, criti* och test*. 

Asteriskerna vid criti och test sattes där för att få alla olika ord där criti eller test är en del av ordet.  

Begränsningarna är dem samma som i de föregående sökningarna. 

 

Tabell 4 

Sökord Field Limiters Antal träffar 

PISA (AND) 

Criti* (AND) 

Assess* 

TI 

SU 

SU 

Peer reviewed 

År 2000→ 

English 

3 

 

Den sista sökningen gav tre träffar. Igen använde jag en asterisk vid assess och criti för att få alla 

ord där criti eller assess är en del av dem.  

 

4.5. Utvalda artiklar 
Sökningarna i UniSearch genererade totalt 35 potentiella artiklar. Jag sorterade direkt bort artiklar 

som var skrivna på ett annat språk än engelska, eller om artikelns titel inte tydde på att den inte tog 

upp kritik mot PISA-undersökningar. Artiklar som hade lovande titlar granskades närmare. 

Antingen läste jag artikelns abstrakt eller hela artikeln. Om inget av dessa gav någon kritik mot 

PISA-undersökningar och dess användning sorterades artiklarna bort. I tabell 5 presenteras de 9 

artiklar jag valde ut. 

  

Tabell 5 

Artikel namn Författare Tidskrift År Sökning 
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Knowledge and Skills for PISA 

-Assessing the Assessment 

 

Dohn.N.B. 

 

Journal of 

Philosphy for 

Education. Vol,41 

n, 1 p1-16 

2007 

 

1 

 

How ”Not” to Reason with PISA 

Data: An Ironic Investigation 

 

Fengier,Y. 

Lefstein, A. 

 

Journal of 

Education Policy 

v29, n6, p845-855 

2014 

 

      3 

 

 

The PISA Mathematics Regime: 

Knowledge Structures and Practices 

of the Self 

Kanes, C.  

Morgan,C. 

Ttsatsaroni, A. 

 

Educational 

Studies in 

Mathematics  

v87, n2, p145-165 

 

2014 

 

        3 

What PISA Intends to and Can Possibly  

Achieve: A Critical Programme Theory 

Analysis 

Hanberger,A European 

Educational 

Research Journal, 

v13, n2, p167-180 

2014 4 

Validating the Interpretation of PISA  

and TIMSS tasks: A Rating Study 

Rindermann,H 

Baumeister, A 

International 

Journal of Testing 

v15, n1, p1-22 

2015 1 

What PISA Measures: Some Remarks 

On Standardized Assessment and  

Science Education 

Roehl, T Cultural Studies 

of Science 

Education v10, 

n4, p1215-1222 

2015 3 

Measuring Socioeconomic Background 

 in PISA: One Size Might Not Fit All 

Rutkowski,D 

Rutkowski,L. 

Research in 

Comparative and 

International 

Education v8, n3, 

p258-278 

2013 1 

”Why Bother so Incredibly Much?”: 

Student Perspectives on PISA Science 

Assignments 

Seder, M. 

Jakobsson, A. 

Cultural Studies 

of Science 

Education v10, 

n3, p833-853 

2015 3 

The Impact of PISA on Education  

Governance: Some Insights from 

Highly Reactive Policy Contexts 

Volante, 

Louis. 

International 

Studies in 

Education 

Administration 

(CCEAM) v43, 

n2, p103-117 

2015 3 
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4.6. Snöbollsmetoden 
När jag läst de artiklar jag fick fram genom artikelsök blev det uppenbart att det inte fanns 

tillräckligt mycket material till min uppsats i dessa artiklar. För att få ett så brett urval som möjligt, 

vände jag mig till min handledare. Han gav mig tipset att söka efter artiklar av Svein Sjøberg, en 

norsk professor vid Stockholmsuniversitet som har forskat i ämnet och som kritiserat PISA i sina 

artiklar. Sökning i UniSearch på hans namn gav inga träffar. Hva PISA-testen måler (2014)  av 

Svein Sjøberg hittades genom att göra en enkel sökning på Google på Svein Sjöberg (AND) PISA. I 

artikeln kritiserar Sjøberg PISA-undersökningar och dess användning, vilket är precis det jag vill 

undersöka i denna litteraturstudie. Härifrån använde jag mig av snöbollsmetoden, även kallat 

nominerat urval av Barajas et.al (2013). Snöbollsmetoden går ut på att hitta informationsrika 

artiklar och utifrån deras referenslistor hitta ytterligare artiklar. Dessa artiklars referenslistor 

undersöks i sin tur och användbara artiklar väljs ut. Processen upprepas tills forskaren är nöjd med 

det material som samlats in (Bajaras et.al, 2013).  I tabell 6 presenteras de artiklar som jag hittade 

med snöbollsmetoden. 

 

 

Tabell 6 

Artikel namn Författare År Tidskrift 

PISA præstationer - målninger med skæve 

tumstokke? 

Allerup,P. 2005 Dænsk Pædagogisk 

Tidskrift 53(1), 68-81. 

PISA – et svagt funderet projekt. Hansen, E.J. 2005 Dænsk Pædagogisk 

Tidskrift 53(1), 64-67. 

Et kritisk blik på opgaverne i PISA med 

særlig vegt på matematik. 

Henningesen,I. 2005 Matematik –og 

naturfagsdidaktik: 

tidsskrift for 

undervisere, forskere 

og formidlere, (1), 24-

44. 

Hva PISA-testen måler Svein Sjøerg 2014 Bedre Skole (4). 

PISA: Politics, fundamental problems and 

intriguing results 

Svein Sjøberg 2012 La Rueve, Recheres en 

Education (14). 

PISA – SYNDROMET: Hvordan norsk 

skolepolitikk blir styrt av OECD 

Svein Sjöberg 2014 Nytt Norsk Tidsskrift 

31(1), 30-43.  

 

4.7. Litteraturstudiens reliabilitet och validitet 
För att kunna dra generella slutsatser av de utvalda artiklarna i studien måste de metoder som 

använts vid artikelsök ha såväl hög validitet som reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2008).  

Reliabilitet är enligt Forsberg och Wengström (2008) förmågan att vid upprepade mätningar av ett 

och samma fenomen få samma resultat. Reliabilitet diskuteras ofta med termerna reproducerbarhet, 

tillförlitlighet och precision. Reproducerbarhet syftar till just ovanstående medan tillförlitlighet 

syftar till avsaknaden av mätfel och precision förmågan att mäta skillnader i en och samma variabel. 

En studies validitet syftar däremot på om studien har gjort det den avser att göra. En studie med hög 

validitet har lyckats mäta det som var avsett att mätas (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt 

Barajas, Forsberg, och Wengström (2013) är den enklaste formen av en studies validitet att se om 
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den har ett rimligt innehåll. Bedöms innehållet i studien som rimligt har oftast studien hög validitet 

(Barajas et.al., 2013).  Forsberg och Wengström (2008) skriver att ett sätt att säkra validiteten är att 

försäkra sig om att alla begrepp och fenomen som avses undersökas i studien täcks av frågor, så 

kallad innehållsvaliditet. 

 

I min studie har två metoder använts vid litteratursökning, snöbollsmetoden och databassökningar. 

Jalali och Wholin (2012) utförde en studie där de jämförde snöbollsmetoden och vanlig 

databassökning för att se om de båda metoderna genererade samma artiklar samt för att se om det 

blev någon skillnad i de slutsatser de drog från artiklarna. Jalali och Wholin (2012) kom fram till att 

de artiklar som hittades med hjälp av de olika metoderna hade visst överlapp. Resultaten och 

slutsatserna som drogs från de artiklarna som inte överlappade var mestadels desamma, vilket visar 

på att även om metoderna är skilda så generar de i stort sätt samma resultat. Detta bekräftas av 

Forsberg och Wengströms (2008) definition av reliabilitet, att upprepade mätningar ska ge samma 

resultat, om än dessa mätningar görs med två olika mätinstrument. Eftersom innehållet i de hittade 

artiklarna, genererade av de båda sökmetoderna, bedöms vara rimligt anser jag att innehållsvaliditet 

är uppfylld. 

 

När det gäller reliabilitet, dvs. att genom upprepade sökningar få samma resultat, kan jag konstatera 

att båda sökmetoder gav samma resultat vilket gällde för tidpunkten jag påbörjade arbeta. I 

dagsläget kommer man att få flera artiklar eftersom kritiken mot PISA-undersökningar, dess 

tolkning och användning har börjat få mera uppmärksamhet. Detta märkte jag då jag vid ett senare 

tillfälle använde samma nyckelord för att göra sökningar på UniSearch. De resulterande träffarna 

jag fick fram var fler än vid mina första sökningar.  Detta bevisar att kritik mot PISA-

undersökningar är ett område i ständig utveckling. 

 

4.8. Metod för analys 
I detta arbete använde jag mig av metaanalys för att analysera mina utvalda artiklar. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är metaanalys den vanligaste analys metoden vid utförande 

av systematiska litteraturstudier. Metaanalysen är att föredra då den har ett starkt bevisvärde. 

Metaanalys genomförs genom att flera studier antingen sammanvägs och/eller ställs emot varandra 

med avsikt att hitta olika mönster. Vidare skriver Forsberg och Wengström (2008) att det är just 

metodiken i att sammanväga resultaten från de olika studierna som är styrkan i metaanalysen.  

Först läste jag artiklarna separat och fokuserade på de frågeställningar som jag ville ha svar på. 

Sedan valde jag att läsa om den delen i artiklarna som uppfattades som kritik och ifrågasättande av 

den vanliga bild av PISA resultat som media gav till allmänheten.  T.ex. nämner Feniger och 

Lefstein (2014) i sin artikel How not to reason with PISA data: an ironic investigation att elevers 

kulturella bakgrund mer påverkar vad de år för resultat på PISA-undersökningar än landets 

skolsystem, vilket passade in under området användning och tolkning i min frågeställning. 

Fynden från alla studierna sammanvägdes och diskuteras i relation till frågeställningarna och 

bakgrunden.  
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5. Resultat och diskussion 
I resultatet redogör jag för den kritik som framförs i de valda artiklarna. Det var väldigt svårt för 

mig att tydligt dela upp resultatet i olika underkategorier. De artiklar jag hittade med 

snöbollsmetoden kritiserar PISA på samma punkter medan de artiklar jag hittade med artikelsök 

kritiserar PISA i väldigt specifika punkter. Under arbetets gång fick jag flera gånger läsa igenom 

hittade artiklar för att få förståelse för kritiken som framförs i dem. Det var svårt att dela in kritiken 

i olika kategorier då det inte finns någon tydlig distinktion mellan vilka aspekter av PISA-

undersökningar som kritiseras. Därför valde jag att utifrån min egen förståelse av kritiken 

presentera resultatet i relation till mina frågeställningar. Frågeställningarna gäller tre områden: 

 

 Generell kritik mot PISA-undersökningar 

 Undersökningarnas utformning dvs. framtagning och genomförande 

 Tolkning och användning av resultat 

 

5.1. Generell kritik mot PISA 
OECD är en organisation för industrialiserade och ekonomiskt utvecklade länder. Dess syfte är att 

främja policys och att sätta standards för ekonomisk utveckling i en global fri marknad (Sjöberg, 

2012). 

 

Syftet med PISA-undersökningar är att utveckla ett universellt instrument för att mäta kvalitet på 

skolsystem. PISA-undersökningar vill se hur bra skolsystem har förberett elever för framtida 

utmaningar i en konkurrenskraftig värld. Undersökningarna har som avsikt att granska om elever 

kan applicera skolkunskaper på verkliga situationer. Kan elever analysera, resonera, kommunicera 

och har de förmågan att lära livet ut . Det är dem här frågorna PISA-undersökningar ämnar att svara 

på. Dessutom hävdar företrädare för PISA-undersökningarna att PISA inte testar skolkunskaper. 

Undersökningarna förhåller sig inte till länders läroplaner och uppgifterna i undersökningarna är 

inte vanliga skoluppgifter (Sjøberg, 2014a). 

 

Likväl har PISA-undersökningar blivit en mätstock för skolsystem världen över, vilket har lett till 

att policyskapare har förlorat sin auktoritet. Nationella policys påverkas av PISA-undersökningarna 

och styrs i en viss riktning. Representanter inom PISAs styrande råd menar ett de genom sina 

studier och undersökningar producerar någon slags fundamental sanning om utbildning skriver 

Anders Hanberger (2014) i What PISA intends to and can possibly achieve: a critical programme 

theory analysis. Det finns inget konsensus om vad som anses vara kvalitet inom benchmarking, 

vilket är en stor överseelse som inte tycks påverka PISA-undersökningars ställning som ett legitimt 

benchmarkingverktyg (Hanberger, 2014).  

 

 I artikeln PISA-SYNDROMET: Hvordan norsk skolepolitik blir styrt av OECD relaterar Sjøberg 

(2014a) metoden för PISA-undersökningar till frågorna som ligger till grund för PISA-

undersökningarna. PISA är en undersökning som ämnar att kvalitativt granska och rangordna 

deltagande länders skolsystem men metoden för denna granskning har inte de deltagande ländernas 

läroplaner som utgångspunkt (Sjöberg, 2014a). Representanter för styrande organ inom PISA påstår 

att PISA undersöker kvaliteten av enskilda länders skolsystem, men utgångspunkten är inte de 

enskilda ländernas läroplaner. Istället har ramverket för PISA-undersökningarna skapats av experter 

i OECD (Sjøberg, 2012). 

 

Undersökningarna testar huruvida väl elever kan använda kunskaper de tillägnat sig i skolan men 

uppgifterna i undersökningarna är inte skoluppgifter. Representanter för PISAs styrande organ 

hävdar att de inte mäter elevers skolkunskaper men undersökningens syfte är att mäta 

utbildningskvalitet. Således hamnar man i en paradox där syftet med undersökningarna och 
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metoden för undersökningarna hamnar i konflikt. Hur kan ett universellt mätinstrument av 

effektiviteten i skolsystem, inte ta hänsyn till deltagande länders läroplaner, då det är läroplanerna 

som ligger till grund för skolsystemenen (Sjøberg, 2014a, 2014b). 

 

Utbildningssystem har formats och utvecklats kulturellt och nationellt genom århundraden och kan 

därför inte undersökas med simpla kvantitativa metoder. Somliga länders läroplaner passar bättre in 

på PISA-undersökningar medan andra länders läroplaner passar in sämre. På detta vis finns det en 

diskrepans mellan hur väl förberedda deltagarländernas elever är för provet (Hansen, 2005).  

 

Enligt de policydokument som ligger till grund för PISA-undersökningarna mäter de 

medborgarkompetens. De vill veta hur elever omsätter kunskaper i ”real-life challenges”. 

Uppgifterna i undersökningarna är därför ställda i ett sammanhang så att de speglar elevernas 

vardag. För det första kan man fråga sig vad som menas med ”real-life challenges”. För det andra 

kan man fråga sig om vardagen är densamma för alla människor. Representanter för PISAs styrande 

organ antar att vardagen är likadan för elever i Sverige som för elever i México eller i USA. Elever 

från ett stort antal länder med en mångfald av kulturer dras alla över samma kam. Deltagarländerna 

har olika akademiska traditioner med skilda uppfattningar i hur man löser uppgifter och vad som 

konstituerar ett godkänt svar. Det finns en kulturell fördom i PISA-undersökningarna där man antar 

att alla elever är förtrogna med samma saker. (Sjöberg, 2014b). 

 

Således är PISA en undersökning vars mål är att utvärdera kvaliteten av deltagarländers 

utbildningssystem, som alla har individuella läroplaner med olika värdegrund och ansatts om vad 

utbildningen ska innehålla och vars syfte är att rangordna dessa baserat på en standard satt av 

representanter inom PISAs styrande organ (Hanberger, 2012, Sjøberg, 2012,2014b). Detta hävdar 

Hanberger (2014) påverkar validiteten i PISA-undersökningarna. Representanter inom PISAs 

styrande organ ger sedan råd och policys till varje land utifrån denna undersökning. På så vis 

påverkar och styr PISA-undersökningarna skolutvecklingen och kunskapsutvecklingen. Så varför 

värdesätts PISA-undersökningar så högt? Varför används dem och anses legitima?  Hanberger 

(2014) menar att PISA framställs som en lösning till ett problem som i själva verket skapades av 

OECD. OECD skapade en marknad och ett behov för PISA-undersökningarna. Från början kanske 

det inte fanns något behov för PISA, men eftersom PISA benämns så mycket i media och i 

policysammanhang kan det uppfattas som om det finns behov för PISA. Huruvida ett behov faktiskt 

existerar eller bara uppfattas att existera är svårt att säga. Det som dock går att säga är att PISA-

undersökningarna har etablerat sig till att vara en del i utvärderingen av utbildningssektorn 

(Hanberger, 2014).  

 

5.2. Undersökningarnas utformning dvs. framtagning och genomförande 
I denna del klargör jag för den kritik som riktas mot framtagningsprocessen av PISA-

undersökningarna. Kritiken som framförs fokuserar på hur PISA-undersökningarna är upplagda, hur 

OECD väljer att föra fram resultaten av undersökningarna. Uurval av ämnen och elever, urval av 

uppgifter, översättning av uppgifter och ”real-world” konceptet som ligger till grund för alla 

uppgifter i PISA-undersökningarna diskuteras.  

 

Hur man väljer att göra en undersökning har en direkt påverkan på resultatet man får och på vilka 

generella slutsatser kan dras från undersökningen. Detta har jag själv märkt när jag skrev denna 

uppsats. Val man gör i utformningen av undersökningen, vilka frågeställningar eller hypoteser man 

utgår ifrån, har en direkt inverkan på genomförandet av undersökningen och resultatet.  

 

De policydokument som ligger till grund för PISA-undersökningarna styr undersökningarnas 

framtagning och genomförande. Vilka val som gjorts vid genomförandet och framtagningen av 

PISA-undersökningarna påverkar hur resultatet kan tolkas och användas. Processen bakom PISA-

undersökningarna gör det svårt för företrädare för PISA att argumentera för varför resultaten av 
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undersökningarna är bra eller dåliga för respektive land. Inte heller kan företrädare inom PISA säga 

något om vilken slags undervisning elever får eller vilka lärprocesser de använder, vilket är viktiga 

faktorer i inlärningsprocessen. Resultaten från PISA-undersökningar kan inte heller ge en tydlig 

orsak-verkan effekt. I bästa fall kan resultaten från PISA ge korrelationer mellan olika variabler. 

Flera studier har visat att det för industriell utvecklade länder inte finns någon tydlig positiv 

korrelation mellan dessa typer av testresultat och ett lands ekonomiska utveckling och konkurrens 

kraft, vilket i grund och botten är anledningen till att OECD skapade PISA (Sjøberg, 2014b). Höga 

PISA-resultat korrelerar negativt med experimentella metoder. Sjøberg betraktar inte detta som 

förvånansvärt då PISA-undersökningarna genomförs med papper och penna. Det finns även en svag 

negativ korrelation mellan PISA-resultat och IKT12-användning (Sjøberg, 2014b). 

 

Något som representanter för PISAs styrande organ inte tar i beaktning vid genomförande av PISA-

undersökningarna är testvillighet. I PISA utgår man från antagandet att elever alltid gör sitt bästa 

vid provtillfällen. Motivation till att göra prov har stor inverkan på resultatet. Vill en elev inte göra 

ett prov kan man tänka sig att hen inte anstränger sig lika mycket som en elev som är motiverad. 

PISA-undersökningar är inte betygsgrundande (Sjøberg, 2014b), till skillnad från de nationella 

proven. Eftersom eleven inte gynnas av att delta kan man tänka sig att hen inte bryr sig om sitt 

resultat på PISA-undersökningar (Sjøberg, 2014b). Testvillighet är subjektivt och skiljer sig från 

elev till elev och tillfälle till tillfälle. Data från PISA-undersökningarna visar att motivationen till att 

prestera på liknande prov varierar mellan deltagarländerna. Det är rimligt att anta att elever i länder 

som China och Singapore har andra inställningar och attityder till prov än vad elever i Sverige, 

Danmark och Norge har. I länder där utbildningssystem är mer testorienterade är eleverna bättre 

inställda till prov. Denna testvillighet påverkar elevernas enskilda resultat och på så vis även de 

genomsnittliga resultaten för varje enskilt land. Flera analyser visar att i Sverige är motivationen att 

svara på provet lägst. Analyserna visar även att hade PISA-undersökningarna varit betygsgrundande 

hade fler elever varit motiverade att anstränga sig mer (Sjøberg, 2014b). 

  

Utöver uppgifter i matematik, naturkunskap och läsning får elever vid PISA-undersökningar även 

svara på en bakgrundsenkät. Bakgrundsenkäten handlar om social bakgrund, elevers motivation och 

övriga faktorer av intresse. Enkäten används för att sammanställa korrelationer mellan elevers 

bakgrund och deras resultat. Kritiken mot enkäten fokuserar på dess utformning och tolkning. 

Sjøberg (2012) påpekar att frågorna i enkäten kan uppfattas olika av elever pga. antingen språkliga 

eller kulturella skillnader. En fråga som uppfattas på fel sätt ger ett felaktigt svar. Möjligheten finns 

att en elev inte vet det korrekta svaret på en fråga och bara väljer ett alternativ. Det finns inte heller 

någon garanti att elever svarar ärligt i enkäten. På så vis är det möjligt att de svar som lämnas i 

enkäten inte speglar verkligheten som den faktiskt är.  Detta gör att det finns många potentiella 

felvariabler i enkäten som påverkar resultatet och de slutsatser som dras. Länder som Sverige och 

México kan inte jämföras baserat på PISAs enkät anser Sjøberg (2012). En elev i Sverige hade inte 

gett samma svar som en elev i México då länderna ligger olika till ekonomiskt (Sjøberg, 2012)  

 

I artikeln Measuring Socioeconomic Background  in PISA: one size might not fit all (2013) 

undersöker David Rutkowski och Leslie Rutkowski modellen som ligger till grund för 

bakgrundsenkäten i PISA-undersökningar. Rutkowski och Rutkowski (2013) kommer fram till 

korrelationer mellan socioekonomisk status och PISA-resultat har tveksam validitet och reliabilitet. 

Frågorna i bakgrundsundersökningen i PISA är för generella och behöver vara mer specifika för 

varje land eller region. Rutkowski och Rutkowski (2013) finner två fall då frågorna i 

bakgrundsenkäten i PISA-undersökningar utsätter validitet och reliabilitet av PISA-undersökningar 

för fara 

 Vid öppna frågor rörande elevers föräldrars yrken.  

                                                   
12 IKT-  Informations- och KommunikationsTeknik 
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 Vid flersvarsfrågor rörande föräldrar högsta innehavda utbildning. 

Modellen PISA representanter använder för att undersöka socioekonomisk status är illa anpassad 

och visar att deras mätningar av socioekonomisk status har tvivelaktig validitet och reliabilitet.  

Validiteten och reliabiliteten utsätts för fara eftersom det inte finns någon garanti att eleverna svarar 

ärligt eller ens vet svaren på bakgrundsfrågorna. En elev vet kanske inte vad hens föräldrar tjänar, 

vad de har för utbildning osv. Om de inte vet så kanske de gissar eller fyller de bara i första bästa 

svar, vilket leder till att resultaten av bakgrundsundersökningarna inte blir verklighetstrogna. Detta 

gör att författarna till artikeln uppmuntrar till försiktighet vid jämförelser mellan länder (Rutkowski 

och Rutkowski, 2013). 

 

 

5.2.1. Urval av ämnen och elever 

De policydokument som ligger till grund för PISA-undersökningarna styr undersökningarnas 

framtagning och genomförande. Vilka val som gjorts vid genomförandet och framtagningen av 

PISA-undersökningarna påverkar hur resultatet kan tolkas och användas. 

 

De policydokument som ligger till grund för PISA-undersökningarna fastställer vilka ämnen som 

undersökningarna ska baseras på. Vid varje undersökningstillfälle väljs tre ämnen ut som ska testas. 

Hittills har det endast varit matematik, läsning och naturkunskap som testats. Alla andra ämnen har 

valts bort. Kunskaperna och förmågan som testas av PISA-undersökningar baseras på vilka 

förmågor som anses vara väsentliga för att klara det framtida livet. Likväl fokuserar inte PISA-

undersökningarna på många av de viktiga egenskaper och värderingar som utbildning ska främja 

hos elever som t.ex. solidaritet, empati och lust att lära (Sjøberg, 2014b).  Valet av ämne inom 

PISA-undersökningarna ger ett implicit budskap av vilken kunskap som anses vara värdig kunskap. 

Genom att välja ut dessa tre ämnen får elever och policyskapare världen över det implicita 

budskapet att kunskap i matematik, naturkunskap och läsning är viktigare än kunskap i andra 

ämnen. På så vis styr valet av undersökningsämnen i PISA vår definition av kunskap. 

Det är intressant att se hur de utvalda ämnena passar in med OECDs intressen, vilket framkom 

tydligt i PISA-undersökningen 2012 då ett nytt ämne lades till, nämligen ekonomi. Ett ämne som 

Sjøberg (2014b) påpekar går hand i hand med OECD-s intressen och som varken finns med i den 

norska eller den svenska grundskolan.  

 

Det är inte bara viktigt att vara noga med val av ämne i ens undersökning. Vilken urvalsgrupp man 

har påverkar också vilket resultat man får. I PISA-undersökningarna deltar elever mellan 15 år och 

tre månader och 16 år och två månader gamla. Den åldern har valts ut baserat på antagandet att de 

flesta elever vid denna tidpunkt är vid slutet av sin grundskoleutbildning, vilket stämmer i stor 

utsträckning. Vad representanter för PISAs styrande råd inte verkar ha tagit hänsyn till är att 

utbildningsystem är olika uppbyggda i olika länder. Vilken kunskap som prioriteras och när denna 

kunskap ska läras ut till elever är olika i deltagarländerna. Det är inte givet att utbildningssystem i 

alla deltagarländer undervisar i ämnen samtidigt eller i samma takt. Det är inte underligt att tänka 

sig att en 15-årig elev i Sverige inte besitter samma kunskaper som en 15-åring i Kina. Därför är det 

inte logiskt att dessa två enskilda elever bedöms utefter samma skala då de troligtvis inte har samma 

förutsättningar eller kunskap (Sjøberg, 2012). 

 

5.2.2. Urval av uppgifter 

När en PISA-undersökning ska sammanställas väljs uppgifter ur en uppgiftsbank. Varje 

deltagarland får ge förslag på uppgifter. Om uppgifterna når upp till de den standard som anges i 

policydokument som ligger till grund för PISA-undersökningarna kommer de med i 

undersökningen. Forskare från de enskilda länderna skickar in förslag på uppgifter som sedan 

bearbetas till att passa undersökningen. Det är just denna bearbetning som kritiseras. För att PISA-

undersökningar ska bli så opartiska som möjligt får inget land eller kultur favoriseras av 
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uppgifterna. Därför arbetas uppgifterna om tills de anses vara neutrala. Innan varje PISA-

undersökning genomförs en förundersökning där dessa uppgifter testas. Om ett lands elever får 

markant bättre resultat på en uppgift i förundersökningen tas den bort för att inte favorisera det 

landet. Ur en statistisk synpunkt är detta steg viktigt, men det betyder att uppgifter inte blir 

dagsaktuella (Sjøberg, 2014a). 

 

Samtidigt som uppgifterna i PISA-undersökningarna ska vara opartiska och rättvisa ska dem också 

representera vad PISAs styrande råd kallar ”real-life challanges”. Uppgifterna ska baseras på 

autentiska texter och de ska spegla vardagen för eleverna. Det Sjøberg (2014a) kritiserar är hur 

uppgifter som varken baseras på ett lands historia eller kultur kan spegla vardagen för elever. 

Dessutom menar Sjøberg att vardagen inte är densamma för elever världen över. En elev i 

Singapore och en elev i Tyskland har inte samma vardagsliv. På så vis blir definitionen av vad ”real 

life challanges” är olika för deltagarländerna. Man hamnar i en slags motsägelse där uppgifter 

dekonstrueras så pass att de inte är tidsenliga men ändå ska de spegla vardagen för elever världen 

över. ”En ambition om att utveckla ett universellt giltigt och relevant test baserat på autentiska 

texter från det verkliga livet uppfattas av vissa som ett principiellt omöjligt projekt ” (Sjøberg, 

2014a, sid 35, min översättning). 

 

Själva konceptet med ”real-world challenge” är problematiskt. För elever som gör PISA-

undersökningarna blir själva undersökningen det som speglar elevens vardag, inte uppgifterna. För 

elever är det just det ögonblicket de sitter med ett prov med frågor som ska besvaras som blir ”real-

life challenge”. Det blir deras vardag. Inte en fiktiv händelse i en uppgift. Därför blir en ”real-life 

challenge” i PISA-undersökningen själva provet, inte uppgifterna i provet. Vad som anses vara 

problem i vår egen vardag är de verkliga ”real-life challenge”.  Ens vardag är ojämförbar med 

uppgifter baserade på ”real-life” konceptet. I vardagen när vi stöter på problem har vi flera olika 

hjälpmedel till hands. Vi kan söka på nätet, fråga en vän eller slå upp i en bok. I skolan när vi sitter 

med problem som vi måste lösa är dessa hjälpmedel inte till hands. Dessa anses vara fusk medan de 

är tillåtna i vardagen. Premisserna för de två situationerna är därför skilda.  På så vis undersöker 

PISA-uppgifter mer vilka färdigheter elever har för själva provet och inte huruvida elever kan möta 

”real-life challenges” (Dohn, 2007). 

 

En elevattitydstudie, med ett sociokulturellt perspektiv, av Seder och Jakobsson (2015) visar att 

naturkunskapsuppgifter i PISA-undersökningarna som tar avstamp i ”real-life challenges” förkastas 

av elever (Seder & Jakobsson, 2015). Naturkunskap är ett högst experimentellt ämne där 

experiment är centrala inom lärandet. Trots detta finns det inte ett enda experiment i PISA-

undersökningarna (Sjøberg, 2012). Varje uppgift i PISA inleds istället med en text som 

kontextualiserar uppgifterna. Ofta handlar texten om elever som ska lösa en uppgift eller utföra ett 

experiment i en skolkontext.  Hur naturkunskap skildras i dessa uppgifter uppskattas inte av 

eleverna och de rent av förlorar lusten att göra uppgifterna. Eleverna vägrade att lösa uppgifterna 

och i flera fall rent ut hånade bilden av naturkunskap som framställdes i uppgifterna. Seder och 

Jakobsson (2015) kommer fram till att det finns en risk för att naturkunskapsuppgifterna i PISA-

undersökningarna mäter naturkunskapskulturellt engagemang istället för ämneskunskaper (Seder & 

Jakobsson, 2015).  

 

5.2.3. Översättning av uppgifter 

Forskare från de deltagarländerna skickar in uppgifter till uppgiftsbanken på antingen engelska eller 

franska. Efter att uppgifterna valts ut och omarbetats, ska de översättas. Översättningarna görs i 

enlighet med ramverk i överensstämmelse med policydokument som ligger till grund for PISA-

undersökningarna. PISA-undersökningarna ges på elevers modersmål, vilket betyder att samma 

uppgift översätts till en mängd olika språk. Tanken är att alla uppgifter ska vara identiska oberoende 

av språk, men så är inte fallet. Analys av PISA-uppgifter som publicerats visar att det finns 

skillnader i översättningar språk emellan som påverkar uppfattning och tolkning av uppgifter. Detta 
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skapar stora problem då en översättning antingen kan göra en uppgift lättare eller svårare, vilket i 

sin tur kan påverka en elevers resultat. Hur mycket det här påverkar undersökningen är svårt att 

säga då man inte med säkerhet kan säga om en annan översättning hade gett ett annat resultat. Poesi 

och dikter är typer av litteratur som inte lämpas för översättning. Översatta dikter och poesi har 

nästan alltid tappat känsla eller mening. Det är inte samma text efter att översättningar gjorts. 

Översättningen gör också att texten inte längre är en autentisk text. Genom att översätta texterna 

och ta bort allt kulturellt innehåll som kan verka partiskt, förloras autenticiteten i texten (Hansen, 

2005; Dohn, 2007). 

 

Svein Sjøberg (2012) jämförde en publicerad PISA-uppgift som översatts till svenska, norsk och 

danska. Då språken är så nära relaterade ansåg Sjøberg att det var ett bra sätt att undersöka hur 

mycket meningen i en uppgift ändras i diverse översättningar. Undersökningen visade att uppgifter 

som översatts inte blev bra läsmässigt. Texten uppfattades som klumpig och besvärlig. Skillnaderna 

mellan de tre olika språken och ursprungstexten var stora. Det fanns även stora skillnader mellan de 

tre översatta texterna som påverkade meningen i stort. I den svenska, norska och danska 

översättningarna hade man valt att skriva ”cell nucleus” istället för bara ”nucleus” vilket gav en hint 

till att frågan rörde en cell. Dessutom hade den norska översättningen vissa meningar som bara var 

där, de tjänade inget syfte och blev då antingen bara överflödiga eller missledande (Sjøberg, 2012). 

 

Flera uppgifter i PISA-undersökningarna har missledande och överflödig information. Uppgifter i 

PISA-undersökningar kräver noggrann läsning och eftertanke (Dohn, 2007), och mäter till största 

delen huruvida eleverna har bemästrat språk (Roehl, 2015), vilket kan vara grund till att elever 

lättare tappar motivation och ork till att lösa uppgifter (Sjøberg, 2012). En jämförelsestudie av PISA 

och TIMSS-uppgifter visar att PISA-uppgifter i större utsträckning lägger vikt vid läsförståelse än 

andra kunskaper som testas. PISA-uppgifter är mer generella och kräver mer intelligens än kunskap 

i jämförelse med TIMSS-uppgifter.  För att lösa PISA-uppgifterna behövs intelligens, inte 

nödvändigtvis skolkunskap (Rindermann & Baumeister, 2015). I PISA-uppgifter finns ingen tydlig 

gräns mellan applikationer av kunskap och bemästring av kunskap, undersökningarna testar bara 

om elever kan sätta in i formler. (Kanes, Morgan, och Tsatsaroni, 2014).  Rindermann och 

Baumeister (2015) visade att det i 5 av 8 PISA-uppgifter behövs andra processer och annan kunskap 

än den som testades, t.ex. löses de flesta uppgifterna från PISA-undersökningarna med resonering 

och intelligens. Rindermann och Baumeister (2015) drog slutsatsen att validiteten av tolkningen av 

PISA-uppgifterna var tvivelaktig. 

5.2.4. Matematikuppgifter 

Et kritisk blik på opgaverne i PISA med sælig vægt på matematik (2005) av Inge Henningsen 

fokuserar på den kritik som riktas till matematikuppgifterna i PISA-undersökningarna. Henningsen 

(2005) utgår från den syn på matematik som framhävs av representanter i PISA, nämligen att elever 

inte bara ska sätta in i formler när de arbetar med matematik, de ska vara aktiva i 

matematiseringsprocessen13. Genom att analysera fem matematikuppgifter från PISA-

undersökningarna finner Henningsen (2005) en rad olika punkter där PISA kan kritiseras. Den 

första kritiken som framförs är att det finns mycket irrelevant information i de uppgifter som ges i 

PISA-undersökningarna, information som endast är där för att förvirra och för att vara just 

irrelevant. I vardagliga livet möts vi oftast av en massa information, både relevant och irrelevant. 

Den irrelevanta informationen är lätt att sålla bort i vardagen då vi känner den givna situationen och 

vi har bakgrundsinformation som hjälper oss. Vid läsning av texter i vardagen vet man t.ex. vem 

avsändaren är, man vet sammanhanget osv. Allt detta hjälper en att göra en distinktion mellan 

relevant och irrelevant information. Henningsen (2005) menar att man i PISA uppgifterna inte har 

denna extra kunskap till hjälp. 

 

                                                   
13 Elever går fram och tillbaka mellan matematik och vardagsproblem. Har sin grund i modellering. 



25 
 

Ytterligare kritiseras det faktum att representanter för PISA hävdar att de inte använder rena 

skoluppgifter och att fokus ligger på matematiseringsprocessen. Analyser av uppgifterna visar på 

det motsatta. Flera av de modeller som används i PISA uppgifterna går emot fritt tänkande. 

Uppgifterna löses bäst genom att bara sätta in i formler vilket var vad representanter inom PISA -s 

styrande råd ville undvika i sina undersökningar.  

 

Analysen visar att tabeller och foton är missvisande och rent ut felaktiga representationer av 

uppgifterna. Detta leder till förvirring bland eleverna.  Det finns inte tillräckligt med information i 

flersvarsfrågorna i PISA-undersökningarna för att avgöra vilket alternativ som är rätt. En elev kan 

då föreställa sig att det inte fanns ett tydligt svar. Rätt svar kan då uppfattas vara att inte svara alls. 

Att det kan finnas kuggfrågor på ett prov kan tänkas vara en legitim pedagogisk praktik av elever. 

Henningsen (2005) menar att det inte finns ett ”uppgiftskontrakt” mellan eleverna och skaparna av 

PISA-undersökningar. Ett uppgiftskontrakt är tanken att elever och lärare har en gemensam 

uppfattning av hur ett prov ser ut, hur frågorna ställs och vad som anses vara ett poänggivande svar. 

Eftersom det inte finns ett uppgiftskontrakt mellan deltagare och skapare av PISA-undersökningar 

vet eleverna inte vad som förväntas av dem, vilket kan leda till missförstånd (Hansen, 2005). 

I en uppgift söks de tre huvudkällorna för nektar. Rätt svar är örter, blommor, träd. Men örter, 

blommor och blomstrande träd anses vara fel och ger inga poäng även om svaren är näst intill 

identiska. Det finns inga motiveringar i PISA-undersökningarna till varför ett svar är mer rätt än ett 

annat (Henningsen, 2005).  

 

 

5.3. Användning och tolkning 
Genom PISA-undersökningarna har OECD fått inflytande över internationell skolpolitik och utövar 

”soft power” genom publiceringen av resultat. OECD har en hög status som internationell 

organisation. Deras råd uppfattas som objektiva, neutrala och vetenskapligt grundade. Denna 

uppfattning av objektivitet och vetenskaplighet överförs till PISA-undersökningarna (Sjøberg, 

2014a). På så vis anses PISA-rapporter vara vetenskapligt grundade. En rapport som är 

vetenskapligt grundad präglas av ett vetenskapligt arbetssätt. I ett vetenskapligt arbetssätt 

formulerar man hypoteser och använder vetenskapliga teorier och metoder för att dra hållbara 

slutsatser. Värderar man PISA-rapporter på denna uppfattning av vetenskaplighet håller de inte 

måttet eftersom PISA-undersökningars tillvägagångssätt är bristfälligt.  Undersökningarna är inte 

pålitliga då det finns brister i den teoretiska grunden för rapporterna. PISA som vetenskaplig 

undersökning kännetecknas av en brist på användbarhet i utbildningspolitiken. Analys av resultaten 

av PISA-undersökningarna och dess användbarhet och pålitlighet är otillräcklig (Hansen, 2007).  

 

Företrädare för PISAs styrande organ problematiserar aldrig resultaten från undersökningar.  I 

PISA-rapporterna framställs resultaten som absolut sanning om ett lands skolsystem, vilket leder till 

snabba politiska reformer. Varken lärare eller skolor får någon feedback om deras prestationer av 

företrädare för PISA. PISA-rapporterna ger inte några förklaringar till varför de enskilda länderna 

kan tänkas prestera som de gör, vilket leder till att enskilda länders regeringar själva måste hitta 

förklaringar till resultaten (Sjøberg, 2014). Representanter inom PISA publicerar endast de 

tolkningar av resultaten som är lanserade av politiker och medier. Brist på noggrannhet och 

reflektion vid behandlingen av PISA-resultat och rangordningen av länder leder till att politiker och 

media missbrukar användningen av PISA-undersökningarna. PISAs roll har blivit att legitimera 

regeringens utbildningspolitiska förslag på policys. Förslagen använder PISA som sitt 

rättfärdigande men har inte härletts utifrån rapporterna (Hansen, 2007). Problematiken ligger i att 

resultat av PISA-undersökningarna används i utbildningspolitiska syften utan att värderas kritiskt 

(Volante, 2015). 

 



26 
 

Resultaten från PISA-undersökningarna tolkas och publiceras av OECD som indikationer på 

effektiviteten i ett lands skolsystem. PISA-rapporterna är fulla av policy-rekommendationer 

skapade av OECD. I rapporterna har OECD gett råd till hur de deltagande länderna kan förbättra sitt 

skolsystem utifrån resultatet av PISA-undersökningarna. Flera av dessa råd som OECD ger grundas 

i ekonomi, och i tanken att en bättre skola är en mer kostnadseffektiv skola (Sjøberg, 2012).  

PISA-undersökningarna har blivit en stor företagsamhet. Världens ledande företag inom 

utbildningsmarknaden, Person Inc, har anslutit sig till PISA och har växt mycket inom test och 

analysmarknaden. Dem äger bland annat Penguin Group, ett av världens största publikationsförlag 

av kurslitteratur. Det finns en problematik i att ett vinstdrivande företag inom skollitteratur har 

anslutit sig till en utbildningsundersökning. Person Inc genom sitt samarbete med PISA påverkar 

innehållet i PISA-undersökningarna och skapar ett behov för undersökningar och utbildningsplaner 

som de sedan själva publicerar och säljer. Med andra ord skapar Pearson Inc sjukdomen, ställer 

diagnosen och säljer medicinen. ”Are we prepared to hand over our children, our teachers, and our 

definition of knowledge to Person?” ( Ratvich , 2010 genom Sjöberg, 2014a). 

 

Resultaten från PISA-undersökningar publiceras i en rapport av OECD. I rapporterna presenteras 

länders resultat i en topplista som baseras på ett lands medelvärde i undersökningarna och värderas 

gentemot medelvärdet för OECD. Det är önskvärt för länder att ligga ovanför medelvärdet för 

OECD. Svenska elevers resultat i PISA 2012 låg under medelvärdet för OECD. Eftersom OECD 

inte ger förklaringar till länders enskilda resultat i samband med publiceringen av rapporten är upp 

till de enskilda ländernas regeringar att själva undersöka potentiella orsaker. Länder lanserar oftast 

väldigt motsägande orsaker till låga resultat. Klasstorlek, disciplin, inlärningsstrategier och stökiga 

klassrum är bara några få orsaker enskilda länders regeringar tillskriver orsaken till resultaten. 

Utifrån de tillskrivna orsakerna läggs lösningsförslag fram, vilka också skiljer sig från land till land. 

Exempel på lösningsförslag kan vara bättre lärarutbildning, tydligare kunskapskrav, mer IKT, mer 

återkoppling osv. (Sjøberg, 2014b) 

 

Dock visar några studier att systemet för rankningen av deltagarländerna är under all kritik. Svend 

Kreiner, professor i biomedicinsk statistik vid Köpenhamns universitet, har visat att han med hjälp 

av statiska uträkningar har kunnat få Danmarks resultat från PISA-undersökningar markant 

förbättrade. Genom att ändra några parametrar i den statiska analysen gick Danmark från plats 42 

till plats 2 i topplistan (Sjøberg, 2012).  

  

I artikeln PISA præstationer - målninger med skæve tumstokke? (2005) skriver Peter Allerup om 

hur skalan PISAs representanter använder när de gör sina undersökningar och presenterar sina 

resultat är skev. Allerup påpekar att en elev kan få olika resultat baserat på olika skalor. Vad som 

mäts och presenteras representerar inte alltid verkligheten. Genom att undersöka uppgifter från 

PISA undersökningen 2000 och 2003 kommer Allerup (2005) fram till att skalan som använts under 

dessa två mätningar inte är den samma. Skalan som används av PISA representanter ska vara 

konstant och inte påverkas av varken vilka det är som gör provet eller vilket år provet görs. Trots 

detta visar resultat av granskningar att flickor och elever med dansk etnicitet får en fördel med 

skalan som används vid PISA-undersökningen 2003, dock endast i den lättare delen av provet 

(Allerup, 2005). En studie av Feniger och Lefstein (2014) visar att elevernas bakgrund påverkar 

deras resultat mer än länders skolsystem. Kinesiska elever i Nya Zeeland och Australien presterar 

på samma nivå som kinesiska elever i Kina i jämförelse med elever från Nya Zeeland och 

Australien, vilket tyder på att skolsystem har mindre inverkan i elevers resultat än andra faktorer 

som t.ex. etnicitet (Feniger & Lefstein, 2014). 

 

Problemet med resultaten från PISA-undersökningarna är att det inte finns någon transparens. 

Metoderna för statiska uträkningar i PISA-undersökningarna publiceras endast väldigt generellt., 

vilket gör det svårt att i detalj kritisera resultaten av PISA-undersökningarna (Sjöberg, 2012). 
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5.4. Kort sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan kritiken mot PISA-undersökningarna delas in i fem underkategorier: 

generell kritik, kritik mot framtagningen av PISA-undersökningarna, kritik mot genomförandet av 

PISA-undersökningarna, kritik mot dess användning och kritik mot tolkningen av PISA-

undersökningarna. Generellt kritiseras PISA-undersökningarna för att dess metod strider mot syftet 

med undersökningarna själva undersökningarna. Syftet är att undersöka effektiviteten av 

deltagarländernas skolsystem men undersökningen har inte dessa länders skolsystem som  

utgångspunkt. Deltagarländers läroplaner tas ej i beaktning. På samma sätt anses PISA-

undersökningarna utgå från elevers vardagsliv, där uppgifter är så kallade ”real-life challenges”, 

men ingen eftertanke läggs på att vardagen ser olika ut för elever världen över. Uppgifterna i PISA-

undersökningarna bearbetas så att det blir kulturellt neutrala och översätts till elevers modersmål 

vilket leder till att det inte längre är varken autentiska eller tidsenliga men ändå ska de spegla 

vardagen världen över. Resultaten av PISA-undersökningarna problematiseras ej och studier har 

visat att ett annat resultat kan uppnås genom att ändra vilka variabler som används vid beräkningen 

av PISA-resultaten. Till sist ger PISA-undersökningarna ingen tydlig orsak-verkan effekt vilket gör 

att de inte blir användbara i utbildningspolitiken 

 

Sammanfattning av resultat 

Område  

5.1 Generell kritik 

 PISA-undersökningar undersöker elevers skolkunskaper och rangordnar 

länders läroplaner men själva undersökningarna utgår inte ifrån de enskilda 

ländernas läroplaner 

 Vissa länders läroplaner passar in bättre i PISA-undersökningarna än andra 

 OECD skapade behovet för PISA och framställer nu undersökningarna 

som en lösning till ett problem som potentiellt inte fanns där från början 

5.2 Undersökningen utformning dvs. framtagning och genomförande  

 De ämnen som valts ut att testas i PISA ger ett implicit budskap om vilken 

kunskap som anses viktigast 

 Undersökningarna testar inte andra förmågor och värderingar som är 

centrala i många läroplaner t.ex. värdegrundsfrågor 

 Uppgifter arbetas om till att vara kulturellt neutrala vilket leder till att de 

inte längre är autentiska, även om PISA-undersökningar endast ska baseras 

på autentiska texter 

 Uppgifterna ska presentera ”real-life challanges” till eleverna, de ska 

spegla eleverna vardag. Men hur kan en elev i México antas ha samma 

vardag som en elev i Sverige 

 Studier visar att ”real-life” konceptet förkastas av elevr och att det istället 

blir själva provet som blir en ”real-life challenge” 

 Olikheter i översättningar av uppgifterna leder till att eleverna får olika 

uppgifter som tolkas olika 

 Uppgifter har missledande och irrelevant information  

 Det har visat sig att tabeller och bilder i matematikuppgifterna är 

missvisande 

 Uppgifter löses bäst av att endast sätta in i formler även om PISA-

undersökningarna inte ska baseras på sådana uppgifter 

 Jämförelser visar att PISA-uppgifter mestadels testar intelligens inte 

skolkunskap 

 PISA-undersökningar tar inte elevernas testvillighet i beaktning 

 Resultaten ger ingen orsak verkan effekt 
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5.3 Användning och tolkning 

 Det ges ingen feedback till lärare eller skolor när resultaten kommer ut. På 

samma vis får inte länderna heller någon anledning till dess resultat 

 Grundas ej på ett vetenskapligt arbetssätt 

 Ingen transparens vid beräkningar av länders resultat 

 En studie visar att genom att ändra parametrar kan ett land hamna i 

topplacering från att ha legat långt ner i rangordningen 

 Pearson Inc är med och utarbetar undersökningar. Pearson Inc är ett förtag 

som säljer kurslitteratur, på så vis är de med och bestämmer vilken 

kunskap elever ska ha och säljer sedan den litteraturen. 
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6 Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 
Resultatet i denna uppsatsen visar att det finns flera forskare som kritiserar PISA och att det finns 

kritik mot flera olika delar av undersökningarna. Sjöberg (2012, 2014a) menar i sina artiklar att 

PISA-undersökningarna inte lyckas uppnå de dem satt ut att uppnå, nämligen att granska 

effektiviteten i länders skolsystem eftersom PISA-undersökningarna inte baseras på länders 

läroplaner utan på ett utomstående ramverk (Sjöberg, 2012, 2014a). På så vis är inte PISA-testet 

helt reliabelt då metoden för undersökningarna inte går ihop med syftet för undersökningen. Likväl 

är det viktigt att tänka sig hur man skulle gå till väga för att undersöka huruvida effektivt ett 

skolsystem är. Hade man bara velat testa ett enda skolsystem så hade det varit lätt att utgå ifrån det 

skolsystemets läroplan men att testa över 34 länders skolsystem och utgå ifrån alla dessa hade varit 

omöjligt. Hade istället varje land fått ett test som utgår ifrån det landets skolsystem hade man inte 

kunnat göra jämförelser mellan länderna på samma sätt då dem inte har samma provmaterial. Hur 

man än vrider och vänder verkar det inte finnas en tydlig lösning. 

 

När det gäller ämnen och uppgifter i PISA har OECD fastställt en lång process för urval och 

översättning av uppgifter. Experter från deltagarländerna skickar in uppgifter som sedan granskas 

och justeras för att passa in i undersökningarna (Skolverket, u.å.). Problematiken låg i själva urvalet 

och i översättningar av uppgifterna. Uppgifterna hade missvisande information, överflödig 

information (Henningsen, 2005), var felöversatta ibland (Sjöberg, 2012) och mestadels testade 

intelligens istället för kunskap (Rindermann & Baumeister, 2015). I PISA-undersökningen ingår 

även en bakgrundsenkät som elever får fylla i. Enkäten handlar om elevernas bakgrund, hemliv och 

familj. Enkäten ska ge information om elevernas socioekonomiska bakgrund (Skolverket u.å.). 

Enligt Rutkowski och Rutkowski (2013) kan enkätdelen av undersökningen ha låg validitet då 

eleverna inte alltid kan tänkas veta svaren på frågorna som ställs och då kanske gissar. Det hade 

kanske varit bättre att elevernas föräldrar svarade på enkäten men det skulle nog bli extremt 

komplicerat att förverkliga, då eleverna och skolorna slumpartat väljs ut. 

 

Eftersom det inte finns mycket kritik mot PISA-undersökningarna och det kan vara svårt att hitta är 

det bra att ha en översikt i denna uppsats. Som framtida lärare är det viktigt att kunna kritiskt 

granska den forskning som publiceras och undervisa eleverna i källkritik, speciellt i dagens 

samhälle då information, sann eller falk, sprids fort på nätet. Genom att veta om kritiken mot PISA-

undersökningarna kan man kritiskt granska de publiceringar som baseras på resultaten från PISA-

undersökningarna och veta att man inte ska ta allt dem säger ordagrant. Så när man nästa gång ser 

rubriken ”PISA chock ”, eller ”Sverige rasar i PISA-studie” vet man att även om det finns meriter i 

PISA-undersökningarna så kan dem ifrågasättas och dem resultaten kanske inte är en helt san 

representation av Sveriges skolsystem Dock har Sveriges resultat förbättrats i PISA-undersökningen 

2015 och har ökat för första gången sedan dess start. Sverige har ökat i alla tre ämnena som testas 

av PISA-undersökningarna och ligger nu över OECDs genomsnitt i svenska och vid genomsnittet i 

både matematik och naturkunskap (Skolverket, 2015). 

 

6.2. Metoddiskussion 
När jag började detta arbete var jag intresserad av PISA och matematik då den senaste PISA 

undersökningen nyligen publicerats och var ett ofta debatterat ämne i media. Vid första mötet med 

min handledare hade idén om att skriva om den kritik som riktas mot PISA formats. Detta arbete 

fokuserar endast på kritiken som rör PISA-undersökningarna. Valet att endast fokusera på kritik var 

just för att PISA var så prominent i media, och att resultaten från undersökningarna togs som 

obestridlig sanning. Vad PISA undersökningarna rapporterade användes som en absolut sanning om 

det svenska skolsystemet. Hela mediacirkusen skapade någon slags masshysteri gällande utbildning 

och skolreformer. Trots detta stora mediapådrag fanns det inga kritiska röster i dessa artiklar, ingen 
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stannade och ifrågasatte dessa resultat eller ens diskuterade dem kritiskt. Jag blev nyfiken på vilken 

kritik som faktiskt kunde riktas mot PISA och deras undersökningar, vilket är anledningen till att 

detta arbete endast fokuserar på kritiken mot PISA. 

 

Eftersom PISA var väldigt prominent i media fanns det ingen anledning att tro att det inte skulle 

finnas kritik mot den, men ändå blev jag förvånad efter min första sökning då jag insåg att det inte 

alls fanns mycket kritik mot PISA. Detta skapade utmaningar när det gällde artikelsökningar. Då 

detta ska vara ett konsumtionsarbete var det viktigt att hitta flera bra artiklar. Efter att ha gjort mina 

artikelsök hade jag nio artiklar, vilket är ett bra antal, men kritiken dem framställde var väldigt 

spridd och i grund och botten sa flera av artiklarna inte särskilt mycket. Kritiken de framförde var 

antingen för nischad och höll sig till en väldigt liten del av antingen PISA-undersökningarna eller 

PISA-resultaten. De artiklarna som var mer generella gav ingen tydlig kritik och var mer vaga i sin 

kritik. I sig själva hade dessa artiklar inte räckt till för att besvara de frågeställningar som jag ställt. 

Efter ännu ett möte med min handledare så fick jag tipset om att söka på Svein Sjøberg, en norsk 

forskare som har kritiserat PISA i sina artiklar. Genom en enkel Googlesökning hittade jag en av 

hans artiklar Hva PISA måler og ikke måler (2014). Genom att använda mig av snöbollsmetoden 

och titta på de referenser han använt sig av hade jag nu helt nya artiklar som hade mycket mer kritik 

mot PISA. Kritiken var väldigt omfattande och fokuserade på OECD, PISA-undersökningar, PISA- 

resultaten, och uppgifterna. 

 

Eftersom jag hittade ytterligare åtta artiklar, var det nu totalt 17 artiklar som arbetet skulle baseras 

på. Det hade gått att välja bort de första nio artiklarna som jag fick fram genom artikelsökningar på 

UniSearch men jag valde ändå att ha kvar dem då jag ansåg att de tillsammans med de nya 

artiklarna gav en mer total och nyanserad bild av kritiken mot PISA. Även om dem inte säger så 

mycket och är väldigt specifika så ansåg jag att dem var ett bra komplement till de andra artiklarna 

eftersom de första artiklarna ökar reliabiliteten och validiteten av detta arbete då dem är skrivna av 

olika författare och inte refererar varandra lika mycket som de artiklarna som hittats genom 

snöbollsmetoden. Att man kan söka på endast peer-reviewed på UniSearch betyder också att dessa 

artiklar har granskats av andra forskare och ansågs hålla den standarden som krävs för att 

publiceras. 

 

De artiklar som hittades genom snöbollsmetoden har däremot ingen sådan garanti. Visst har dem 

flesta blivit publicerade i en publikation, men det finns inget sätt att garantera att dessa artiklar har 

blivit peer-reviewed, vilket gör att validiteten och reliabiliteten för dem minskar något. 

När jag valde att skriva om kritik mot PISA trodde jag inte att det skulle vara ett komplicerat ämne. 

Ju mer jag arbetade med artiklarna desto mer insåg jag att PISA som fenomen är väldigt 

komplicerat. Hur OECD är relaterat till PISA, och hur PISA är organiserat och genomfört är 

invecklat. Det finns inte många tydliga gränser och alla delar påverkar varandra. Därför behövde jag 

bearbeta artiklarna och min uppsats flera gånger. Efter att ha läst artiklarna insåg jag att det inte 

hade fungerat att bara sammanfatta varje artikel för sig. Det hade blivit för repetitivt då. Därför var 

jag tvungen att dela in mitt resultat på ett annat sätt. Att bestämma hur uppdelningen av resultatet 

skulle vara var svårt. Det finns inga tydliga distinktioner då processen bakom PISA-undersökningar 

är väldigt invecklad och det finns inga naturliga indelningar. Slutligen valde jag att dela in resultatet 

utefter den process undersökningarna utförs. Inledningsvis behandlas generell kritik som inte kan 

tilldelas en viss process. Därefter följer utformningen av undersökningarna, genomförande av 

undersökningarna, tolkning av undersökningarna och användning av resultat från undersökningarna. 

Kritiken till specifikt matematiska uppgifter inom PISA kommer sist i resultatet. 
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