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Sammanfattning  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under 2000-talet har den svenska skolan fått motta en hel del kritik. En allmän åsikt i 

samhället har varit att skolan rör sig längs en kraftigt nedåtgående kurva. Utan att ge sig in 

alltför långt i skoldebatten och ta upp de olika partiernas skolpolitik är det lätt att notera att 

det mediala narrativet har haft en tendens att följa de svenska elevernas resultat i PISA-testen. 

Sedan det första testet gjordes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit. Sänkningen var inte 

statistiskt signifikant de första åren, men 2009 och 2012 sjönk resultaten rejält. När resultaten 

från undersökningen 2012 publicerades i slutet av 2013 lät inte mediestormen vänta på sig: 

“Svenska elevers skolresultat rasar” rapporterade Sveriges Radio (Gustafsson, 2013, 3 

december), “Sverige är ett skräckexempel”, sade den norska skolpolitikern Trond Giske och 

varnade Norge för att göra samma misstag som Sverige (Barr, 2013, 3 december). Sverige 

hade nått det lägsta resultatet hittills och anledningarna som angavs som orsak till det svenska 

raset var många. I medierna stod det om elevernas bristande engagemang, vissa lade skulden 

på invandringen, många anklagade friskolorna och även lärarutbildningen fick sig en känga.  

 

Frågan är hur många som egentligen visste vad PISA innebar, vad syftet är med testet och hur 

resultaten ska tolkas. Eklund, Fredriksson och Taube (2006: 13) skriver om det faktum att det 

i Sverige är vanligast att till största del rapportera om rankningen av andra länder och Sverige, 

och att de faktiska resultaten blir utelämnade. Ett sätt att misstyda resultaten är att bara se till 

Sveriges placering i förhållande till andra länder och därmed dra slutsatsen att Sverige ligger 

på en viss plats i rangordningen. Resultaten i läsförståelse från 2009 visade till exempel att 

Sverige låg på 19:e plats men faktum är att åtta av de länder som hade högre poäng än Sverige 

inte hade ett högre statistiskt signifikant resultat (Skolverket, 2010: 62). Är det då inte lika 

korrekt att benämna det som en delad elfte plats? 

 

PISA-testet anordnas av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

OECD är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling vars mål är att 

stimulera länder till långsiktig ekonomisk tillväxt samt vidgad världshandel. År 2017 hade 

OECD 35 medlemsländer, varav majoriteten är europeiska. Av de länder som inte är 

europeiska är Kanada, Japan, Sydkorea, Chile och Australien några exempel (NE, 2018). 

PISA står för Programme for International Student Assessment och mäter inte kunskaperna i 

en viss årskurs utan kunskaperna hos ungdomar som fyller 15 det år testet utförs. Eftersom 
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det är ett internationellt test mäter det kunskaperna hos elever i flera olika skolsystem i flera 

olika länder vilket innebär att de flesta elever som deltar, men inte alla, går sista året i en 

obligatorisk grundskola (Fredriksson & Taube, 2012: 211).  

 

De tre kunskapsområdena som undersöks i PISA är läsning, matematik och naturvetenskap. 

Varje mätningsår är ett av de tre ämnena huvudfokus för undersökningen, men samtliga 

undersöks varje gång för att utvecklingen i alla ämnen ska synliggöras (Skolverket, 2001: 3). 

PISA-testet startade 2000 och har därefter genomförts vart tredje år. Den senaste mätningen 

gjordes 2015 och presenterades av OECD 2016. PISA skiljer sig från andra internationella 

och nationella test genom att mäta kunskaper som OECD anser krävs i vuxenlivet, och den 

största vikten läggs vid elevens förmåga att analysera information och sätta in saker i sitt 

sammanhang, samt att kunna förstå processer och lösa problem (Skolverket, 2001: 2). OECD 

sammanställer inte bara det sammantagna PISA-resultatet för alla 15-åringar i ett land i de tre 

kunskapsområdena, utan undersöker även hur olika elever och grupper av elever presterar 

inom ett land.  

 

För att återgå till kritiken som riktats mot PISA är det inte bara tolkningen som kritiserats 

utan även själva testet har stött på en del motstånd. En stor del av den riktas mot det faktum 

att ett test som på ett rättvist sätt ska testa många olika länder lätt blir ett trubbigt verktyg. 

Sjøberg (2015: 112) menar att för att PISA-testet ska vara rättvist måste alla nationella samt 

lokala ämnen och företeelser uteslutas i provet, vilket går emot många pedagogiska teorier om 

att sätta in stoffet i en kontext eleven kan förstå och relatera till. Han menar vidare att 

översättningen av texterna är problematisk. Texterna som används för att testa läsförståelse är 

autentiska texter vilka skrivits i något av de länder som deltar i PISA-undersökningen. 

Därefter översätts texterna till ett av de två officiella PISA-språken för att sedan översättas till 

språken i respektive land som är med i testet. Trots att det finns strikta regler för hur 

översättningen ska gå till menar Sjøberg (2015: 119-120) att det finns en hel del oklarheter i 

de skandinaviska översättningarna som släpptes 2006, bland annat att vissa meningar plötsligt 

innehåller ledtrådar i översättningen, samtidigt som andra meningar blir svårare att förstå än i 

originalet.  

 

Ytterligare kritik har riktats mot PISA och hur Sverige väljer att tolka sina elevers resultat. 

Idegran och Serder (2016: 342) menar att det är problematiskt att Sverige har ett såpass stort 

förtroende för PISA-testet att låga resultat tolkas som att den svenska skolan har misslyckats. 
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De menar vidare att low performance är något som konstrueras av testet och uppstår i 

kombination med en elev, ett test och en specifik situation och därmed inte är ett konstant 

tillstånd att döma ett lands skola utifrån (Idegran & Serder: 354). Artikelförfattarna avslutar 

texten med att sammanfatta att PISA är ett svar på frågor om hur utbildning ska gå till så 

länge de deltagande länderna fortsätter fråga PISA, så länge de ger testet den makt det har. De 

menar att skoldebatten fokuserar allt för mycket på det som är universellt och mätbart, istället 

för den komplexa fråga skolan verkligen är (355).   

 

Oavsett den kritik PISA har fått kvarstår faktum att det är ett internationellt test med stor makt 

som har påverkat flera länders syn på sin utbildning och i vissa fall även använts som 

underlag för utbildningspolitiska reformer (Ringarp, 2016). Att Sveriges läsförståelseresultat i 

PISA har sjunkit konstant ända fram till 2015 är också ett faktum, och det är utan tvekan 

något som har påverkat svenskarnas syn på skolan. Statistik som Dagens Nyheter (Rosén, 

2017, 30 dec) publicerat visade vilka politiska frågor som varit viktigast för svenskar från 

1988 till 2016, och skolfrågan har haft varierande betydelse under åren. Den seglade in på 

2000-talet med en hög position och sjönk marginellt 2004 för att sedan stiga i takt med att de 

svenska PISA-resultaten sjönk. Runt 2014 ansågs skolfrågan vara den viktigaste politiska 

frågan av svenskar (Rosén, 2017, 30 dec), möjligtvis på grund av de rekordlåga resultaten 

från PISA år 2012 vilka redovisades i slutet av 2013. När resultaten sedan steg i testet 2015 är 

skolfrågan inte längre på förstaplats. Självklart kan det inte säkerställas att det enbart är PISA-

resultaten som påverkat de här svängningarna, flera andra faktorer är möjliga orsaker. Men 

utan tvekan har PISA haft en stor påverkan på den svenska skoldebatten.  

 

I 2015 års PISA-resultat skedde ett trendbrott i Sverige när det kommer till läsförståelse. 

Resultatkurvan fick ett tydligt uppsving och svenska elevers genomsnittsresultat steg till 

samma nivå som 2009. Det här kan indikera att resultaten möjligtvis kommer att fortsätta 

stiga i framtida PISA-undersökningar och att trendbrottet inte var en anomali. Men vad var 

det egentligen som hände från PISAs start år 2000 till svenska elevers bottenresultat 2012? 

Hur kommer det sig att svenska elevers läsförståelse innan 2015 ständigt följde en 

nedåtgående kurva, vilket startade en hetsig skoldebatt i landet?  

 



5 
 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att på ett tydligt sätt redogöra för hur svenska elever har 

presterat i läsförståelsedelen i PISA-testet sedan dess införande fram till 2012, samt att 

redogöra för vad forskningen anger som orsaker till resultaten.     

 

1.3 Frågeställningar 

● Hur har svenska elever presterat i läsförståelse i PISA från 2000 till 2012? 

● Vad säger forskningen om anledningarna till svenska elevers resultat i PISA när det 

kommer till läsförståelse? 
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2. Tillvägagångssätt 
2.1 Genomförande 

Under lärarutbildningen har PISA varit ett återkommande samtalsämne som ofta framstått 

som något mystiskt och svåråtkomligt. Eftersom vi är blivande lärare ville vi bryta ner 

resultaten och sammanställa dem, men även studera granskningar av de svenska resultaten då 

PISA kommer att vara ett återkommande fenomen i vårt yrkesliv. För att skriva den här 

litteraturstudien har vi studerat och analyserat forskning och annan relevant litteratur. Det vi 

har eftersökt är hur Sveriges resultat i läsförståelsetestet i PISA kan förklaras av olika teorier 

och statistiska samband.  

 

Vi har främst letat material i sökverktyget Unisearch. Till en början använde vi oss av mer 

generella sökord, och när vi sedan samlat en del resultat var det lättare att kategorisera vilka 

typer av material som fanns att finna, och därefter söka efter mer specifika artiklar. Vi har 

använt oss av internationella peer-reviewed artiklar, svenska artiklar, litteratur som rör 

läsförståelse samt OECD-rapporterna från samtliga mätningsår, och även Skolverkets 

rapporter om PISA-resultaten. De sökord vi använde först var reading literacy, PISA, 

läsförståelse och Sweden. Efter att vi sammanställt resultaten från de sökningarna kunde vi 

skapa mer riktade sökningar och använde oss då av sökorden: gender difference, migration, 

socio-economic status, reading habits och self-esteem. Anledningen till att mängden engelska 

sökord är så stor är för att vi hittade flest internationella artiklar, och de svenska sökorden 

läsförståelse och PISA räckte för att hitta det svenska materialet vi använt.    

 

Arbetsprocessen började med att vi samlade källor och utvärderade deras relevans för vår 

studie och deras trovärdighet, främst genom att läsa sammanfattningar, samt granska 

forskarna och deras akademiska bakgrund. När vi hade samlat vad vi ansåg var en rimlig 

mängd började vi läsa och samla källorna i en läslogg där vi beskrev innehållet kortfattat samt 

vad i artikeln vi trodde skulle vara relevant för vår uppsats. Därefter sorterade vi källorna i 

kategorier, sammanställde vad som dykt upp på flera ställen och kunde därefter justera våra 

sökord och rikta in oss på vissa områden för att samla mer material. Det nya materialet 

sammanställdes också i läsloggen och sorterades in i kategorier. Det är utifrån läsloggens 

kategorier som uppsatsen tog sin form och resultatet sin kapitelindelning.  
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De problem vi stött på i processen har framförallt varit svårigheten att uttrycka sig på ett 

politiskt korrekt sätt eftersom de två mest frekvent nämnda anledningarna till låga svenska 

resultat har varit kön och invandring. Vi har med stor försiktighet försökt att på ett neutralt 

sätt skildra statistik som eventuellt bekräftar dessa faktum. Att exempelvis bestämma hur vi i 

uppsatsen ska döpa olika grupper av invandrare har varit en balansgång för att försöka hålla 

det så neutralt som möjligt.  

 

Statistiken i sig har också varit ett problem i det att det finns mycket underlag från OECD och 

att välja vilken typ av underlag vi ska sammanställa har av detta skäl blivit en utmaning. 

Skolverket har varje år sammanställt vad de anser är den viktigaste statistiken men problemet 

är att det inte finns någon kontinuitet i deras rapporter. Kontinuitet är något vi verkligen har 

försökt eftersträva, det vill säga att rapportera exakt samma typ av data från varje mätningsår. 

Därför har vi behövt sammanställa en del data som enbart finns i OECDs rapporter vilka är 

mycket mer omfattande än Skolverkets, vilket ledde till att sammanställningen av statistiken 

blev relativt tidskrävande.  

 

2.2 Urval och avgränsningar 

I PISA-testet mäts läsförståelse i flera olika delskalor. Läsförståelsen delas upp i flera olika 

områden och färdigheter, till exempel informationssökning, tolkning och reflektion. Vi har 

valt att behandla läsförståelse som en enda färdighet och därför enbart redovisat 

genomsnittsresultaten på den kombinerade lässkalan och inte jämfört skillnader i till exempel 

delområdet tolkning. Det här valet gjordes för att det på så enkelt sätt som möjligt ska gå att 

få en överblick över svenska elevers prestation inom läsförståelse i PISA. 

 

En stor del av de data från OECD som Skolverket tar upp handlar om vilken nivå av 

läsförståelse som en viss procent av eleverna befinner sig på. Det finns fem olika nivåer av 

färdighet inom läsförståelse i PISA, där 1 är lägsta prestationsnivå och 5 är högsta, men ett för 

lågt resultat kan innebära att en elev inte har tillräckligt med kunskap för att ens nå nivå 1. 

Självklart är det här intressant statistik då den möjliggör att exempelvis jämföra två länders 

toppresterande elever, men vi har valt bort den typen av data, återigen för att förenkla 

översikten av svenska elevers genomsnittsresultat. Vi har valt andra sätt att jämföra olika 

elevgruppers resultat. Vi har heller inte tagit med statistik som jämför resultatspridningen 

mellan olika skolor. Eftersom vi i den här uppsatsen undersöker PISA-resultaten från 2000 till 

2012 kommer vi i resultatet inte ta upp någon statistik från mätningen som gjordes 2015.  
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Att sammanställa statistik över hur grupper med varierande etnisk bakgrund har presterat i 

läsförståelsedelen i PISA är problematiskt då det finns många olika variabler att ta hänsyn till, 

såsom tid i Sverige, antal år i svenska skolan, antal år i utländsk skola, språk i hemmet och 

föräldrarnas födelseland. Att sammanställa alla de här faktorerna skulle vara ett alltför stort 

uppdrag. Vi valde därför att sammanställa resultaten för tre olika grupper, infödda (födda i 

Sverige) elever med infödda föräldrar, infödda elever med utlandsfödda föräldrar och 

utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar. Denna uppdelning fångar förhoppningsvis 

upp en hel del variabler och det är också på det här sättet som Skolverket valt att 

sammanställa den här typen av statistik för alla år förutom 2006.   

 

I resultatet har vi valt att sammanställa de genomsnittliga läsförståelseresultaten i två olika 

diagram eftersom vi vill skilja på resultaten hos elevgrupperna med olika migrationsbakgrund 

från skillnaden mellan pojkar och flickor samt alla svenska elever och OECDs genomsnitt. 

Anledningen till det är att vi ansåg att det blev ett för rörigt diagram med så många olika 

mätgrupper. För att läsaren ska få en klar bild av situationen har vi valt att ha exakt samma 

poängintervall på båda diagrammen.  

 

Som tidigare nämnts har vi använt oss av artiklar som är peer-reviewed i resultatet. De vi har 

valt är Bortom skolframgång: En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv av 

Osman Aytar och Orlando Mella, vilken granskar PISA-resultaten ur ett intersektionellt 

perspektiv och analyserar därför resultaten hos olika elevgrupper, Factors behind low reading 

literacy achievement av Pirjo Linnakylä, Antero Malin och Karin Taube, vilken behandlar den 

höga procentandel svenska elever som inte når nivå 1 och diskuterar olika anledningar varför 

elever hamnar där under, Can test construction account for varying gender differences in 

international reading achievement tests of children, adolescents and young adults?–A study 

based on Nordic results in PIRLS, PISA and PIAAC av Kjersti Lundetræ och Oddny Judith 

Solheim, vilken granskar pojkars låga resultat och diskuterar möjliga orsaker till dem samt 

Strengths and weaknesses in the Swedish and Swiss education systems: A comparative 

analysis based on PISA data av Ulf Fredriksson, Thomas Holzer, Huguette McCluskey-Cavin 

och Karin Taube, vilken jämför Sveriges, i förhållande till Schweiz, jämlikt fördelade resultat 

förutom när det gäller pojkar och flickor. Vi har även använt oss av boken Läsning, läsvanor 

och läsundersökningar av Ulf Fredriksson och Karin Taube, vilken diskuterar hur olika 

faktorer påverkar elevers läsning.  
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2.3 Disposition 

Under insamlandet av material till föreliggande studie kunde vi urskilja märkbara 

uppdelningar i forskningsunderlaget, vilka utgjorde grunden till den kategorisering vi gjorde. 

De olika kategorierna vi valde att fokusera på är socioekonomi, kön, migration samt läsvana 

och självförtroende. Vi byggde sedan upp litteraturstudien utifrån ovan nämnda kategorier där 

de i resultatkapitlet skapar rubrikerna Svenska elevers prestation i PISA gällande 

läsförståelse, där vi sammanställer resultat från PISA-testet i läsförståelse från åren 2000 till 

2012, Migration som faktor, där vi behandlar forskning som beskriver att migrationen har en 

viss påverkan på läsförståelseresultatet, Socioekonomisk status som faktor, där vi behandlar 

forskning som påvisar en korrelation mellan sämre läsförståelseresultat och låg 

socioekonomisk status, Kön som faktor, där vi behandlar forskning som visar att det finns 

stora skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till läsförståelse, vilket påverkar 

resultatet negativt, samt Läsvana och självförtroende som faktor, som behandlar forskning 

som ser på hur stor påverkan den inre motivationen har på elevers läsförståelseresultat. I 

analyskapitlet diskuterar vi de slutsatser vi har kunnat dra av fakta från resultatet. Under 

rubriken Vidare forskning tar vi upp områden vi funnit intressanta och inom vilka vi skulle 

vilja se att vidare forskning görs.  
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3. Resultat 

3.1 Svenska elevers prestation i PISA inom läsförståelse 

I det här avsnittet sammanställs statistik från PISA-testet från 2000 till 2012. Först presenteras 

en kortare sammanfattning av statistik från varje mätningsår, sedan följer några slutsatser i 

punktform som kan dras av statistiken. Slutligen presenteras två diagram (se Figur 1 & Figur 

2) som visar den sammanställda statistiken av genomsnittsresultatet för sju olika mätgrupper.  

 

I PISA år 2000 deltog 32 länder varav 28 var medlemsländer i OECD. Drygt en kvarts miljon 

elever deltog i testet vilka i sin tur representerade cirka 17 miljoner elever (Skolverket, 2001: 

22-23). På den kombinerade lässkalan hade svenska elever 516 poäng i genomsnittligt resultat 

vilket placerade dem på nionde plats av de deltagande 32 länderna. Fem av de länder som 

hade högre poäng än Sverige i läsförståelse hade inte ett statistiskt signifikant högre resultat 

(Skolverket, 2001: 41). Genomsnittet för OECD-länderna år 2000 var 500 poäng (OECD, 

2001: 52). På den kombinerade lässkalan låg svenska flickors medelvärde på 536 poäng 

medan pojkarnas låg på 499 vilket skapade en skillnad på 37 poäng (Skolverket, 2001: 119), 

och med den summan är det nio länder som hade samma eller högre differens än Sverige 

(OECD, 2001: 276). Infödda elever med infödda föräldrar hade på den kombinerade lässkalan 

524 poäng i genomsnittligt resultat. Motsvarande resultat för infödda elever med utlandsfödda 

föräldrar var 484 poäng, och för utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar var poängen 

450 (Skolverket, 2001: 49).   

 

I PISA år 2003 deltog 41 länder varav 30 var medlemsländer i OECD. Drygt en kvarts miljon 

elever deltog i testet vilka i sin tur representerade 23 miljoner elever (Skolverket, 2004: 12). 

På den kombinerade lässkalan hade svenska elever 514 poäng i genomsnittligt resultat vilket 

placerade dem på en åttonde plats av de deltagande 41 länderna. Två av de länder med högre 

poäng än Sverige hade inte ett statistiskt signifikant högre resultat (Skolverket, 2004: 126). 

Genomsnittet för OECD-länderna år 2003 var 494 poäng (OECD, 2004: 280). På den 

kombinerade lässkalan låg svenska flickors medelvärde på 533 poäng medan pojkarnas låg på 

496 vilket skapade en genomsnittlig skillnad på 37 poäng, och med den summan var det 16 

länder som har samma eller högre differens än Sverige (OECD, 2004: 445). Infödda elever 

hade på den kombinerade lässkalan 522 poäng i genomsnittligt resultat. Motsvarande resultat 

för infödda elever med utlandsfödda föräldrar var 502 poäng, och för utlandsfödda elever med 

utlandsfödda föräldrar var poängen 433 (Skolverket, 2004: 156).   
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I PISA år 2006 deltog 57 länder varav 30 var medlemsländer i OECD. Cirka 400 000 elever 

deltog i testet vilka i sin tur representerade 20 miljoner elever (Skolverket, 2007: 31). På den 

kombinerade lässkalan hade svenska elever 507 poäng i genomsnittligt resultat vilket 

placerade dem på en tionde plats av de deltagande 57 länderna. Tre av de länderna med högre 

medelpoäng än Sverige hade inte ett statistiskt signifikant högre resultat (Skolverket, 2007: 

83). Genomsnittet för OECD-länderna år 2006 var 492 poäng (OECD, 2007: 225). På den 

kombinerade lässkalan låg svenska flickors medelvärde på 528 poäng medan pojkarnas låg på 

488 vilket skapade en genomsnittlig skillnad på 40 poäng, och med den summan var det 29 

länder som har samma eller högre differens än Sverige (OECD, 2007: 225). Infödda elever 

hade på den kombinerade lässkalan 514 poäng i genomsnittligt resultat. Motsvarande resultat 

för infödda elever med utlandsfödda föräldrar var 486 poäng, och för utlandsfödda elever med 

utlandsfödda föräldrar var poängen 446 (OECD, 2007: 116).   

    

I PISA år 2009 deltog 65 länder varav 33 var medlemsländer i OECD. Cirka 470 000 elever 

deltog i testet vilka i sin tur representerade 26 miljoner elever (Skolverket, 2010: 23). På den 

kombinerade lässkalan hade svenska elever 497 poäng i genomsnittligt resultat vilket 

placerade dem på en med Tyskland delad 18:e plats av de deltagande 65 länderna. Sju av de 

länderna med högre medelpoäng än Sverige hade inte ett statistiskt signifikant högre resultat 

(Skolverket, 2010: 62). Genomsnittet för OECD-länderna år 2009 var 493 poäng (OECD, 

2010: 55). På den kombinerade lässkalan låg svenska flickors medelvärde på 521 poäng 

medan pojkarnas låg på 475 vilket skapade en genomsnittlig skillnad på 46 poäng 

(Skolverket, 2010: 68), och med den summan är det 20 länder som hade samma eller högre 

differensen än Sverige (OECD, 2010: 57). Infödda elever hade på den kombinerade lässkalan 

507 poäng i genomsnittligt resultat. Motsvarande resultat för infödda elever med utlandsfödda 

föräldrar var 454 poäng, och för utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar var poängen 

416 (Skolverket, 2010: 70).  

 

I PISA år 2012 deltog 65 länder varav 34 var medlemsländer i OECD. Cirka 510 000 elever 

deltog i testet vilka i sin tur representerade 28 miljoner elever (Skolverket, 2013: 20-21). På 

den kombinerade lässkalan hade svenska elever 483 poäng i genomsnittligt resultat vilket 

placerade dem på en med Island delad 34:e plats av de deltagande 65 länderna. Sju av de 

länderna med högre medelpoäng än Sverige hade inte ett statistiskt signifikant högre resultat 

(Skolverket, 2013: 125). Genomsnittet för OECD-länderna år 2012 var 496 poäng (OECD, 
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2013: 176). På den kombinerade lässkalan låg svenska flickors medelvärde på 509 poäng 

medan pojkarnas låg på 458 vilket skapade en genomsnittlig skillnad på 51 poäng, och med 

den summan är det 12 länder som hade samma eller högre differens än Sverige (OECD, 2014: 

382). Infödda elever hade på den kombinerade lässkalan 496 poäng i genomsnittligt resultat. 

Motsvarande resultat för infödda elever med utlandsfödda föräldrar var 457 poäng, och för 

utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar var poängen 400 (Skolverket, 2013: 148).  

 

Med statistiken sammanställd på det här sättet är det lätt att se flera olika trender, varav de 

flesta kan anses vara övervägande negativa för Sveriges del. Ett antal slutsatser kan dras:  

 

● Det svenska genomsnittliga resultatet för läsförståelse har sjunkit sedan den första 

mätningen 2000. Takten för fallet har ökat för varje mätning. 

● Antalet länder som deltar i PISA har mer än fördubblats från 2000 till 2012, vilket gör 

det svårt att säga något om rangordningen mellan länder med tanke på att fler länder 

deltar varje år. Att enbart titta på vilken plats Sverige ligger är relativt intetsägande. 

Till exempel presterade svenska elever marginellt sämre i läsförståelse 2003 än vad de 

gjorde 2000 men hamnade ändå en placering över.  

● Svenska flickor och pojkar presterar på olika nivåer inom läsförståelse. Glappet blir 

större för varje år men båda könen presterar sämre, dock faller pojkars resultat 

snabbare vilket orsakar den ökande skillnaden.  

● Att titta på rangordningen mellan länder för differensen mellan flickor och pojkars 

läsresultat är missvisande för att se utvecklingen med tanke på att allt fler länder 

ansluter sig till PISA-testet. Sverige hade den högsta placeringen hittills det första året 

som mättes trots att differensen det året var den lägsta.  

● Det enda året som svenska elever har legat under OECDs genomsnitt på den 

kombinerade lässkalan är 2012.  

● Den totala sänkningen i genomsnittligt läsresultat för svenska elever mellan åren 2000 

till 2012 är 33 poäng.     

● Den totala sänkningen i genomsnittligt läsresultat för svenska flickor mellan åren 2000 

till 2012 är 26 poäng. 

● Den totala sänkningen i genomsnittligt läsresultat för svenska pojkar mellan åren 2000 

till 2012 är 41 poäng.    

● Svenska flickors genomsnittliga resultat har alltid legat över OECDs genomsnitt.  
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● Svenska pojkars genomsnittliga resultat har alltid legat under OECDs genomsnitt 

förutom år 2003. 

● Infödda elever med infödda föräldrars genomsnittliga resultat har sjunkit stadigt 

medan utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrars och infödda elever med 

utlandsfödda föräldrars resultat har varit mer varierande. Samtliga grupper har dock ett 

lägre resultat 2012 än 2000.  

● Infödda elever med infödda föräldrar och utlandsfödda elever med utlandsfödda 

föräldrar rasade båda stort från 2009 till 2012. Infödda elever med utlandsfödda 

föräldrar presterade på en marginellt högre nivå 2012 än 2009.  

● Poängskillnaden mellan utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar och infödda 

elever med infödda föräldrar var som störst 2012 och låg på 96 poäng.  

● Poängskillnaden mellan infödda elever med infödda föräldrar och infödda elever med 

utlandsfödda föräldrar var som störst 2009 och låg på 53 poäng. 
 

 

 
Figur 1. Källa: Sammanställda resultat från PISA-tester (OECD 2001; OECD 2004; OECD 2007; OECD 2010; OECD 2013) 
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Figur 2. Källa: Sammanställda resultat från PISA-tester (Skolverket 2001; Skolverket 2004; Skolverket 2007; Skolverket 

2010; Skolverket 2013) 
 
 

3.2.1 Migration som faktor 

Som påvisats har infödda elever med utlandsfödda föräldrar lägre genomsnittliga resultat än 

infödda elever med infödda föräldrar. Utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar har 

ännu lägre genomsnittsresultat. Följaktligen sjunker det svenska genomsnittsresultatet för alla 

elever i Sverige. Det här är något som Linnakylä, Malin och Taube (2004) tar upp i sin artikel 

vilket också Aytar och Mella (2012) gör. Linnakylä, Malin och Taube (2004: 244) skriver att 

en elevs migrationsbakgrund visserligen påverkar elevens resultat men att vilket land eleven 

har emigrerat från har betydelse. De menar att en elev vanligtvis har bättre chans till höga 

resultat om eleven är engelsk- eller tysktalande till skillnad från om eleven talar arabiska, 

turkiska, romani eller somaliska. De menar att det här kan ha att göra med olika faktorer 

såsom de olika kulturella, lingvistiska, ekonomiska samt sociala skillnader som finns i de 

länderna eleverna emigrerat från.  

 

Även Fredriksson och Taube (2012: 141-142) menar att skillnaden som uppkommer kan bero 

på vilket land eleven invandrat från. De skriver att elever som har tyska och engelska som 

modersmål har lättare för den svenska läsförståelsen till skillnad från elever som exempelvis 
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har somaliska som modersmål. De skriver att det förmodligen grundas i att England och 

Tyskland är länder som är placerade i Europa, i likhet med Sverige, och därför har kulturer 

som kan vara snarlika varandra. Att kulturen skulle ha en sådan stor påverkan på 

läsförståelsen ges tyngd då elever med finska som modersmål även de presterar bra i svensk 

läsförståelse. Författarna skriver att svenska, engelska och tyska tillhör samma språkfamilj, 

vilken är den germanska språkfamiljen. Finskan däremot tillhör den uraliska språkfamiljen 

som ligger långt från den germanska. Finland som land däremot har en kultur som påminner 

om den svenska, vilket ger tyngd åt argumentet att kulturen har stor betydelse för 

läsförståelsen.  

 

Det finns skillnader mellan olika grupper av invandrare när det handlar om resultat i skolan 

(Aytar & Mella, 2012: 48). Vanligtvis har de elever som är födda i Sverige bättre resultat i 

skolan än vad elever med en invandrarbakgrund har. Är eleven invandrad till Sverige är det 

inte underligt om den språkliga förmågan i svenska är bristande, vilket den som läser 

statistiken måste ta hänsyn till. Därför menar författarna att det inte är underligt om 

läsförståelsen inte är god och att det krävs mycket mer av eleverna för att kunna få ut all 

information av en text, särskilt svårt blir det för eleven om hanteringen av en text ska ske 

under en viss tid.  
 

3.2.2 Socioekonomisk status som faktor 

Något som inte togs upp i statistikavsnittet men som har bevis i forskningen är att låg 

socioekonomisk status är en faktor till de låga resultaten i läsförståelse. Efter att PISA-

resultaten från åren 2000 till 2009 blivit analyserade gjorde Skolverket bedömningen att 

Sverige som land inte längre kunde stoltsera med att vara ett av de mest likvärdiga länderna 

längre, utan likvärdigheten tillsammans med genomsnittsresultaten hade tagit en djupdykning 

samtidigt som den socioekonomiska bakgrunden hade en allt större påverkan på resultaten 

(Skolverket, 2010: 8). 

 

Det finns en korrelation mellan sämre resultat i PISA och en lägre socioekonomisk status 

(Fredriksson & Taube, 2012: 89). Författarna är dock snabba med att poängtera att även om 

statistiken påvisar denna korrelation finns det självfallet undantag där de med låg 

socioekonomisk status presterar bra och de med hög socioekonomisk status presterar dåligt i 

PISAs tester. När det kommer till skillnader i PISA-resultaten mellan elever som har utländsk 

bakgrund och elever som är födda i landet är skillnaden i Sverige större än i övriga OECD-
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länder. Den här skillnaden minskar dock markant i Sverige om resultatet från de elever med 

låg socioekonomisk status tas i åtanke och inte blir inräknade i det slutgiltiga resultatet 

(Skolverket, 2010: 71).  

 

Det finns tydliga forskningsunderlag som visar att den socioekonomiska statusen har stor 

påverkan på svenska elevers skolresultat (Aytar & Mella, 2012). De som har en bättre 

socioekonomisk status har statistiskt sett oftare bättre skolresultat än de som kommer från en 

sämre. Norberg (2003), som Aytar och Mella refererar till i sin artikel (2012: 46), menar att 

anledningen till de sämre resultaten hos den gruppen är att den socioekonomiska statusen 

påverkar skolresultaten negativt genom att den har inflytande på elevers ambitionsnivå, den 

påverkar elevens studiebegåvning samt elevens kapacitet att ackommodera sig till den 

rådande skolmiljön. I rapporten skriver de att en förändring till det bättre kunde iakttas i 

Sverige under den senare delen av 1900-talet när det kom till den socioekonomiska statusens 

påverkan på skolresultaten. Dock har läget i Sverige vänt till det sämre igen och skillnaderna 

mellan de olika socioekonomiska grupperna har ökat (Aytar & Mella, 2012: 46-47).  

 

Elever som är födda i Sverige med föräldrar födda utomlands som har en hög socioekonomisk 

status skiljer sig inte alltför mycket i läsförståelseresultat gentemot elever födda i Sverige med 

föräldrar födda i Sverige (Aytar & Mella, 2012: 51). Rapporten visar att den socioekonomiska 

statusen hos eleverna har en betydande påverkan men att grupperna med låg respektive hög 

socioekonomisk status inte påverkas på olika sätt. Det är istället en ekvivalent påverkan inom 

grupperna när det handlar om effekten det har på läsförståelse (53). Det som dock har störst 

påverkan på resultaten är invandring kombinerat med låg socioekonomisk status (61).   

 

Sverige som land, tillsammans med övriga nordiska länder, strävar efter att ha en skola som är 

jämlik, vilket Linnakylä, Malin och Taube (2004: 231) skriver om i sin artikel. De skriver 

även om den socioekonomiska klyftan som bildas mellan elever vars föräldrar är högutbildade 

och elever vars föräldrar inte är högutbildade, att de som är högutbildade har bättre 

möjligheter att göra aktiva val när det kommer till skolval för sina barn (232). Den här 

artikeln beskriver det inflytande som den socioekonomiska statusen har hos elever, vilket 

antingen kan vara ett hjälpmedel för elevens skolframgång eller en faktor som hindrar den. De 

skriver om ett flertal faktorer förutom den socioekonomiska bakgrunden som potentiella 

anledningar till sämre resultat i läsförståelse, till exempel sociokulturella aspekter och ett 

frekvent användande av datorer. Återgår vi till den socioekonomiska aspekten när det 
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kommer till de sämre resultaten menar de att det här går att påverka till det bättre om eleven 

engagerar sig mer i sin läsning. Det skulle då kompensera för den låga socioekonomiska 

status eleven har (Linnakylä, Malin & Taube, 2004: 244).  

 

3.2.3 Kön som faktor 

Som påvisats är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga resultat i 

läsförståelse. Resultaten har visat att flickor har ett markant högre resultat än pojkar. Det går 

därför att se att kön är en av de faktorer som påverkar Sveriges läsförståelseresultat i PISA. I 

ämnena matematik och naturkunskap, vilka PISA även testar, finns det inga signifikanta 

skillnader mellan flickor och pojkar sedan år 2003, då pojkarnas resultat i matematik var 

aningen bättre än flickornas. I övriga länder som deltar i PISA har det tidigare funnits en 

tendens att pojkar är bättre i naturkunskap och matematik, men den här tendensen har dock 

förändrats och försvunnit med åren. När det däremot kommer till skillnaden mellan flickors 

och pojkars resultat i läsförståelse har inte pojkarnas resultat börjat närma sig flickornas 

(Fredriksson & Taube, 2012: 76).  

 

Flickor är generellt bättre på att läsa än vad pojkar är, vilket Skolverket poängterar i sin 

rapport om PISA-resultaten (Skolverket, 2010: 65). De skriver att en anledning till skillnaden 

mellan flickor och pojkar kan vara att flickor läser mer för att de har lust till läsning och 

därför läser på fritiden i större omfattning än vad pojkar gör. PISA-resultaten pekar på att de 

svenska pojkarnas lust att läsa dessutom är mindre än genomsnittet i OECD (Skolverket, 

2010: 79). Skolverket fortsätter sedan med att ta upp att variationen av texttyper som flickor 

läser är större än vad den är hos pojkar, vilket kan påverka flickornas läsförmåga till det bättre 

(79-80).  

 

Som tidigare nämnts i statistikavsnittet har svenska flickors genomsnittliga resultat inte bara 

legat långt över pojkarnas utan även alltid legat över OECD-genomsnittet, oftast med god 

marginal. Svenska pojkars genomsnittliga resultat har däremot legat nära eller under OECD-

genomsnittet. Glappet mellan flickor och pojkar kan således inte förklaras av lågpresterande 

pojkar, utan istället av väldigt högpresterande flickor. Fredriksson, Hozer, McCluskey-Cavin 

och Taube (2009: 64-65) menar att samma tendens finns inom flera nordiska länder, och en 

möjlig förklaring är den ställning som nordiska kvinnor har i sina respektive samhällen. Bland 

annat är kvinnor överrepresenterade på både gymnasiet och universiteten. Nordiska flickor ser 

sina mödrar som förebilder och förvärvar den generella bilden av den välutbildade kvinnan 
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med eget jobb och egna pengar, vilket uppnås av en bättre utbildning, vilket i sin tur uppnås 

av höga resultat i grundskolan. En annan möjlig förklaring som ges är att det kan finnas en 

tendens hos flickor att förbättra det de redan är bra på. Fredriksson et al. (2009: 65) menar att 

det är tydligt i andra samhällen att när flickor upplever att de har möjlighet att förbättra sina 

prestationer, förbättrar de sin läsförmåga. Flickor tenderar alltså att fokusera på att utveckla 

det som de upplever sig redan vara bra på. 

 

Även Aytar och Mella (2012) skriver om skillnaden mellan flickor och pojkar i läsning, de är 

dock lite mer övergripande och skriver att flickor har ett generellt sett bättre resultat än vad 

pojkarna har inom samtliga skolområden. Det här återfinns hos alla flickgrupper oavsett 

socioekonomisk status, infödda eller utlandsfödda samt om de bodde i storstad eller på landet 

(2012: 47). Linnakylä, Malin och Taubes (2004: 239) artikel visar också resultat som pekar på 

att pojkar har sämre läsförståelse än vad flickor har. Deras resultat pekade även på att 

resultatet för läsförståelsen riskerade att bli än sämre om pojkarna hade föräldrar som inte var 

födda i Sverige. De fortsätter med att poängtera att om pojkars resultat är så låga som de är 

borde det vara av vikt att ändra på denna trend. De menar på att pojkarnas resultat kommer att 

fortsätta denna nedåtgående trend om deras attityd till läsning inte förändras i grunden (245).  

 

Det är konsensus efter alla PISA-undersökningar och utifrån forskningsresultat att flickors 

resultat i läsförståelse hittills alltid varit och är bättre än pojkars i Sverige, och i nästan alla 

andra av OECDs länder. Fredriksson och Taube (2012: 71) skriver i sin bok Läsning, 

läsvanor och läsundersökningar att det alltid har varit en skillnad i resultat mellan könen men 

att storleken på skillnaden har varierat genom åren. I Sverige var det dubbelt så många flickor 

som pojkar som tillhörde de högst presterande och det var dubbelt så många pojkar som var 

bland de lägst presterande i PISA 2009 (75). Författarna menar att en potentiell anledning till 

att flickor presterar bättre på PISAs läsförståelsetest är att för att kunna prestera måste 

deltagarna skriva utförliga svar. Traditionellt sett skriver flickor mer än pojkar samt gör det 

mer självmant. Då pojkar tenderar att inte skriva utförliga svar på de frågor som kräver det 

kan det utgöra en anledning till att flickors resultat lägger sig på en högre nivå (Fredriksson & 

Taube, 2012: 73).  

 

Även Lundetræ och Solheim (2016: 111-112) skriver om det här när de visar att den stora 

skillnaden mellan flickors och pojkars resultat i PISA kan bero på testets konstruktion. Pojkar 

tenderar att vara svagare när det kommer till att konstruera skriftliga svar och därför inte 
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anstränger sig som det kanske skulle om testet var konstruerat på ett annat sätt. Flickor anses 

nämligen ofta vara mycket starkare skriftligt och presterar därmed på en högre nivå än pojkar 

gör i samma test. PISA-resultaten, skriver de, kan därför vara missvisande då de är 

konstruerade på ett mer flickvänligt sätt (119). Alltså går det att påstå att pojkars PISA-

resultat inte är sanningsenliga. De nämner även att 15-åringar, oavsett kön, kan uppvisa 

tendenser att ifrågasätta auktoriteter vilket kan påverka deras deltagande i PISA-testet (120).  

 

En positiv inställning till läsning och att frivilligt läsa böcker är två faktorer som är 

grundläggande för att utveckla en god läsförståelse, vilket Fredriksson och Taube (2012: 79) 

tar upp i sin bok. Det de fortsätter att skriva om är hur det kommer sig att det är flickor som 

uppfyller båda dessa faktorer och inte pojkar. Den första förklaringen de tar upp som en 

potentiell anledning är den biologiska skillnaden mellan könen. De tar upp att en del pojkar är 

senare i sin utveckling och därför är den tidiga skolstarten en nackdel för dessa elever. Elley 

(1992, refererad i Fredriksson & Taube, 2012: 80) gjorde en presentation av resultat från IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement), vilka pekade på 

en stor skillnad mellan könen när det kommer till läsmognad och ålder, vilket stödjer teorin 

att det bland annat är mognad hos flickor som gör att de presterar bättre än pojkar. Gleason 

och Ely (2000, refererad i Fredriksson & Taube, 2012: 80) för argumentationen angående 

biologiska skillnader vidare när de menar att det finns bevis på att det finns språkliga 

skillnader mellan flickor och pojkar, och även att pojkar i högre grad är mer neurologiskt 

sårbara än flickor. Det här leder i sin tur till tydligare språkstörningar hos pojkar än hos 

flickor. Fredriksson och Taube (2012: 80) refererar till Gurian (2000) när de skriver att en 

annan biologisk förklaring till skillnaden är att flickors hjärnor utvecklas i snabbare takt än 

pojkars och därför har bättre verktyg för att hantera vad som krävs för en god läsförståelse.  

 

De biologiska aspekterna är inte de enda förklaringarna till skillnaderna i läsförståelse. 

Fredriksson och Taube (2012: 80-81) tar upp de tydliga sociokulturella skillnaderna som finns 

mellan flickor och pojkar, och dessa är också potentiella förklaringar till att det ser ut som det 

gör i resultaten. De skriver om att flickor och pojkar i tidig ålder blir presenterade för olika 

könsroller och att samhället förväntar sig olika beteenden från dem. I boken skriver de om att 

pojkar förmodligen känner en stor press på att följa de normer som finns angående manligt 

beteende och att det vanligtvis inte anses manligt att bry sig om skolarbete. De fortsätter med 

att poängtera att vissa ämnen i skolan anses vara mer kvinnliga än manliga och där faller 

läsning in som ett kvinnligare ämne. De menar att det finns bevis för att pojkar har enklare att 
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lära sig manliga ämnen och flickor kvinnliga ämnen. Det här kan vara en av anledningarna till 

att pojkar presterar sämre i läsning, och då också läsförståelse, för att det är mer kvinnligt.  

 

Precis som de artiklar som tidigare nämnts tar även Solheim och Lundetræ (2016: 107) upp 

att pojkar presterar sämre i läsförståelsetest och att skillnaden mellan könen i de olika 

nordiska länderna, förutom Danmark, är större än genomsnittet för övriga OECD-länder. De 

menar att det är viktigt att titta på skillnaden mellan könen när det kommer till läsförståelse 

för att läsförståelse är en sådan viktig del både inom skolan men också inom arbetslivet, vilket 

gör det viktigt att uppmärksamma då de elever som har sämre läsförståelse riskerar att lämna 

skolan i förtid och stå utan jobb (108). Den här artikeln, precis som Fredriksson och Taubes 

bok (2012), tar upp ett antal faktorer som skulle kunna ses som anledning till det sämre 

läsförståelseresultatet hos pojkar. Författarna börjar med att nämna att kognitiva skillnader 

hos flickor och pojkar är en anledning till att flickors resultat är bättre. De tar upp att flickor 

har en större vokabulär samtidigt som de är bättre på att skriva. De slopar dock att det här 

skulle ha någon övervägande påverkan på läsförståelse i det stora hela då skillnaden minskar 

markant med åren mellan män och kvinnor (Lundetræ & Solheim, 2016: 109).  

 

Pojkarnas sämre resultat i läsning kan bero på att det är en övervägande kvinnlig arbetsstyrka 

i skolan idag (Lundetræ & Solheim, 2016: 109). Dessa forskare väljer dock att avskriva detta 

som en anledning när de refererar till Delamont (1999) som menar att denna förklaring inte 

alls är baserad på tydlig forskning och därför inte kan ses som en anledning till skillnaden. 

Det som istället kan ses som en anledning är att pojkar och flickor har olika förväntningar på 

sig när det kommer till läsning (Li, 2011, refererad i Lundetræ & Solheim, 2016: 109). En 

annan faktor som kan ha en viss påverkan är vilken metod läraren använder för att undervisa i 

skolan, då de tar upp att pojkar är känsligare i sin inlärning och är därför inte lika flexibla när 

det kommer till inlärningsmetod (McGeown & Watson, 2012, refererad i Lundetræ & 

Solheim, 2016: 109). De skriver dock att det här inte riktigt kan bevisas då en mer balanserad 

typ av inlärningsmetod sker i skolan, vilket gör att denna faktor är svår att betrakta som en 

anledning. De skriver också om, vilket har nämnts tidigare, att motivation till läsning och hur 

frekvent flickor och pojkar läser har en stor betydelse för den skillnad som existerar mellan 

flickor och pojkar (109-110).  

 

Något som påverkar svenska elevers resultat i PISA-testet är det faktum att det inte är 

betygsgrundande och därför kan dess relevans bli ifrågasatt av eleverna. Testet utförs 
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samtidigt som de flesta eleverna som gör det är inne på sitt sista år av sin obligatoriska 

skolgång då fokus ligger på de slutbetyg som snart ska rapporteras. Det här påverkar med 

största sannolikhet hur mycket engagemang eleverna ger till testet och kan också komma att 

förklara en del av den skillnad som uppkommer mellan könen då flickor oftast engagerar sig 

mer i uppgifter oavsett anledning till uppgiften (Lundetræ & Solheim, 2016: 121).  

 

3.2.4 Läsvana och självförtroende som faktor 

Elevers attityder, intressen och aktiviteter påverkar deras prestationer inom läsning. 

Linnakylä, Malin och Taube (2004: 239) skriver att något som har stor påverkan på en elevs 

läsförståelseförmåga är elevens egna intresse för läsning och dennes vilja att läsa på egen 

hand. Deras studie fann att elever som inte var intresserade och aktivt engagerade i sin egen 

läsning löpte betydligt större risk för att prestera dåligt. De här studenterna ansåg att läsning 

var slöseri med tid och att de bara gjorde det när de var tvungna samt att de hade svårt att sitta 

stilla och läsa i mer än ett par minuter. Även Fredriksson och Taube (2012: 96-97) fann i 

resultaten från PISA 2009 att genomsnittsresultatet för de elever som uppgav att de läste för 

nöjes skull var högre än för de som uppgav att de inte gjorde det.  

 

En annan orsak till låga resultat i läsförståelse hos svenska elever, som också finns hos 

elevens karaktärsdrag, är lågt akademiskt självförtroende. Ett lågt akademiskt självförtroende 

kännetecknas av att eleven inte känner sig kapabel att lära sig och göra bra ifrån sig i det 

aktuella ämnet. Risken för en svag läsförståelse ökar också om pressen att prestera ökar, alltså 

att eleverna känner att deras lärare driver dem att jobba hårdare samt prestera bättre. Allt detta 

kan dessutom orsaka ångest, vilket också påverkar prestationen negativt (Linnakylä, Malin & 

Taube, 2004: 240).    
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4. Analys 
4.1 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för hur svenska elever har presterat i 

läsförståelsedelen i PISA-testet sedan dess införande fram till 2012 års resultat och hur 

forskningen har förklarat orsaken till de sjunkande resultaten. Frågeställningarna vi har 

undersökt är: Hur har svenska elever presterat i läsförståelse i PISA från 2000 till 2012? Vad 

säger forskningen om anledningarna till svenska elevers resultat i PISA när det kommer till 

läsförståelse? 

 

Efter att ha sammanställt de genomsnittliga läsresultaten för varje år är det enkelt att se att 

Sverige utan tvekan har presterat på en lägre nivå för varje år. Takten för fallet var långsam 

från början men ökade stadigt och 2012 var det genomsnittliga resultatet det lägsta någonsin 

för Sverige. OECDs genomsnitt på den kombinerade lässkalan har också sjunkit sedan 2000 

om än skiljer den sig från det svenska genomsnittliga resultatet i det att den steg marginellt 

2009 och 2012. För grupperna utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar, infödda elever 

med utlandsfödda föräldrar samt infödda elever med infödda föräldrar gäller en liknande 

trend, nämligen att resultatet från 2012 är betydligt lägre än det som uppmättes 2000.  

 

Den sjunkande trenden är alltså inte isolerad till Sverige, utan går att uppmäta även i OECDs 

genomsnitt. Sjunkande läsförståelse är något som återfinns i många länder som deltar i PISA. 

Med resultaten sammanställda på det här sättet är det lätt att bli en aning modfälld inför vad 

som kan uppfattas som en genomgående trend hos många av världens ungdomar. 

Diskussionen bör kanske därför sluta fokusera så mycket på vilket land som presterar över 

vilket annat land och istället handla om övergripande trender som observeras i flera länder 

och hur det går att jobba emot dem eller för dem, beroende på vad som observeras. Vi anser 

att PISA är för inflytelserikt och har för mycket makt för att enbart bli till en kapplöpning 

mellan länder.   

 

Att PISA inte är betygsgrundande är något vi tycker är intressant då det kan vara en potentiell 

förklaring till att skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar är så pass stor samt en 

förklaring till de låga resultaten överlag. Eftersom PISA testar 15-åringar, vilka är inne på sitt 

sista år i grundskolan och därför har mycket annat att fokusera på i skolan då slutbetygen är 

nära, är det enkelt att föreställa sig att dessa elever inte lägger alltför stort engagemang på ett 
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test som inte är betygsgrundande och därför inte tillför eleverna något av värde. Flickor 

tenderar dock att prestera bättre än pojkar oavsett anledning (Lundetræ & Solheim 2016: 

121). Vi anser att det här på sätt och vis är ett sunt tecken hos eleverna, att de väljer att 

fokusera på sin utbildning och inte på vuxnas försök att sätta in dem i prestationsfack för en 

internationell tävling som de inte deltar i frivilligt. Lundetræ och Solheim (2016: 120) skriver 

att 15-åringar, till skillnad från yngre elever som också blir testade fast på andra sätt, tenderar 

att motsätta sig auktoriteter och därför kan ifrågasätta hela PISAs relevans. En slutsats vi drar 

är att deras revolt mot auktoriteter och därmed PISA kan innebära ett halvhjärtat deltagande i 

testet och är därför inte en prestation som visar verkligheten.  

 

Som påvisats är skillnaden mellan infödda elever och utlandsfödda elever stor, och även om 

eleven är född i Sverige påverkar föräldrarnas födelseland också det genomsnittliga resultatet 

(Skolverket, 2001; 2004; 2007; 2010; 2013). De här resultaten är inte särskilt överraskande då 

det ter sig naturligt att mer tid i Sverige och att få prata svenska i hemmet ger en elev bättre 

verktyg för att hantera svenska språket. Ingen blir förvånad över att en person som kommit till 

Sverige efter sin födsel, med föräldrar som inte har förmåga att stötta utvecklingen av det 

svenska språket, har svårare att på ett effektivt sätt avkoda text på svenska än en infödd elev 

som har infödda föräldrar och därmed möjlighet till större språkligt stöd i hemmet. Precis som 

Aytar och Mella (2012: 48) skriver, krävs det mer av en elev med utländsk bakgrund för att 

förstå en text, och speciellt svårt blir det när eleven ska göra det under en viss tid. Författarna 

menar dessutom att språket bildar en barriär i det att det finns lokala företeelser såsom 

ordspråk och idiomatiska uttryck. Vi tänker att PISA-testet är precis en sådan situation som 

skapar tidspress, samt att läsförståelsen kräver specifik kunskap om det svenska språket och 

dess uttryckssätt på ett sätt som inte existerar i exempelvis matematik. Därför blir just läsning 

och läsförståelse ett ämne som separerar infödda och utlandsfödda.  

 

Det som är nedslående i skillnaderna mellan elevgrupperna med olika migrationsbakgrund är 

hur stora de är. I mätningen från 2009 skilde det 53 poäng mellan infödda elever med infödda 

föräldrar och infödda elever med utlandsfödda föräldrar, vilket är en större differens än den 

mellan flickor och pojkar samma år (Skolverket, 2010: 70). Det lägre resultatet uppmättes 

alltså hos elever som är födda i Sverige och således har gått i svensk skola hela sina liv. Trots 

det är det stor skillnad mellan genomsnittsresultaten hos de eleverna och de vars föräldrar är 

födda i Sverige. Slutsatsen vi drar av det är att hemmiljön uppenbarligen spelar stor roll för 

elevens läsförståelse och förmodligen för hela språkutvecklingen. En slutsats som följer med 
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det är att den svenska skolan inte är tillräckligt bra på att kompensera för det språkliga stödet 

och utvecklingen i svenska som uteblir hos elever som inte har infödda föräldrar.  

 

Något som framkom i resultatet är att det har en viss betydelse vilket land eleven emigrerat 

från (Linnakylä, Malin & Taube, 2004: 244). De elever som är födda i eller har föräldrar 

födda i exempelvis Storbritannien har det betydligt lättare med svensk läsförståelse än elever 

med arabiska som modersmål. En slutsats som kan dras av detta är att svenska och engelska 

är uppbyggda på ett liknande sätt och av detta skäl har en närmare relation till varandra än vad 

arabiska har med svenska. Möjligtvis kan det här vara något som avspeglas i resultaten. De 

genomsnittliga resultaten för gruppen utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar sänktes 

totalt med 50 poäng från 2000 till 2012, alltså en stor skillnad. Den här skillnaden skulle 

kunna bero på att invandringen till Sverige förändrades under den här perioden och 

invandringen kom från andra länder än tidigare, vilket innebar att situationen i Sverige var 

olika under mätningarna 2000 och 2012.  

 

Den socioekonomiska statusen är en faktor som påverkar svenska elevers resultat i 

läsförståelse. Forskningen pekar på att elever med lägre socioekonomisk status har svårare att 

hitta ambitionen till att studera och finner det en större utmaning att passa in i den rådande 

skolkulturen (Norberg, 2003, refererad i Aytar & Mella, 2012: 46). Det är nedslående att läsa 

att klyftan mellan olika socioekonomiska grupper, vilken har varit på väg att minska, än en 

gång ökat (Aytar & Mella, 2012: 46-47). Vi kan förstå att det därför kan vara svårare idag för 

de elever som har låg socioekonomisk status att passa in i en skola som inte är särskilt jämlik 

och som kanske lägger sitt fokus på den majoritetsgrupp av elever som har högre 

socioekonomisk status. Det är intressant att ställa sig frågan varför skillnaden mellan 

grupperna ökat igen, då skolan är så fokuserad på att vara likvärdig.  

 

De elever som har låg socioekonomisk status kan kompensera för det här genom att engagera 

sig mer i sitt skolarbete (Linnakylä, Malin & Taube, 2004: 244). Om vi tittar på det närmare 

är det egentligen absurt att ett sådant uttalande betraktas som rimligt då elever i svenska 

skolan borde få en likvärdig utbildning och därmed inte behöva anstränga sig mer än någon 

annan för att kompensera för hur de har det ställt ekonomiskt. Linnakylä, Malin och Taube 

(2004: 232) tar upp att högutbildade föräldrar kan göra bättre skolval för sina barn, vilket 

antagligen är helt korrekt, då föräldrar som är högt utbildade förmodligen vill att deras barn 

ska sträva för att bli det också. Att möjligheten till det här finns talar dock emot den strävan 
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som svenska skolan har, att alla elevers utbildning ska vara likvärdig. Det ska med andra ord 

inte finnas någon skola som är bättre än någon annan utbildningsmässigt, och därför ska inga 

välgrundade val behöva tas. 

 

Skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga resultat är som påvisats stora och har 

vuxit för varje mätningsår förutom 2015 (OECD, 2001; 2004; 2007; 2010; 2013). Frågan vi 

ställer oss är varför det här inte har fått samma mediala uppmärksamhet som det 

genomsnittliga resultatet för alla Sveriges elever. Absolut har det genomsnittliga resultatet 

sjunkit men faktum är att det inte legat under genomsnittet för OECD-länderna förutom 2012. 

På det sättet känns den växande skillnaden mellan flickor och pojkar som en minst lika 

intressant fråga och framför allt som ett större problemområde. Vi undrar om det här beror på 

att media inte lägger ned tid på att granska de resultat som OECD sammanställer, eller om det 

helt enkelt är så att PISA har blivit en internationell tävling och att det stora mediala fokuset 

därför enbart ligger på att bevaka kapplöpningen mellan länder, och att stora ojämlikheter 

inom länder tydligen inte är lika intressant.     

 

Ett antal faktorer togs upp i resultatet som potentiella anledningar till skillnaden mellan 

flickors och pojkars läsförståelseresultat såsom mognad, press på ”manlighet” och ett 

ointresse för läsning. Till skillnad från läsförståelse har pojkar traditionellt sett haft bättre 

resultat än flickor i både matematik och naturkunskap. Dock har flickorna tagit igen den 

skillnaden medan pojkarna inte alls är ikapp i läsförståelse (Fredriksson & Taube, 2012: 75-

76). Om vi ser på pojkars resultat i matematik och naturkunskap går det att säga att mognaden 

hos pojkar kanske inte alls har en sådan stor påverkan på läsförståelse eftersom de tydligen 

kan prestera på en hög nivå i andra ämnen. Det är kanske därför en mer rimlig förklaring att 

läsning anses vara mer kvinnligt och därför inte fångar pojkars intresse, vilket leder till 

mindre läsning och därför sämre läsförståelse. 

 

Enligt Linnakylä, Malin och Taube (2004: 240) är akademiskt självförtroende en viktig 

variabel hos elever för framgångsrika studier. Frågan är om det också är något som kan 

kopplas till skillnaden mellan flickor och pojkars läsresultat. Precis som Fredriksson, Hozer, 

McCluskey-Cavin och Taube (2009: 64-65) skriver, är kvinnor överrepresenterade på 

gymnasiet och universitet i nordiska länder. Vi kan tänka oss att i och med den här 

överrepresentationen blir det en större självklarhet att flickor studerar vidare på högre nivå än 

att pojkar gör det. Blir därför högstadiepojkars akademiska självförtroende påverkat av att det 
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inte är lika självklart att de ska gå vidare till en högre utbildning? Vi anser att det här 

eventuellt är något att ta med sig i yrkesrollen som svensklärare, att i sin strävan att förbättra 

flickors position i samhället inte tappa bort pojkarna.   

 

Något hoppingivande som visade sig hos både Linnakylä, Malin och Taube (2004: 239) och 

Fredriksson och Taube (2012: 96-97) var att läsning lönar sig. Resultaten indikerade att elever 

med större engagemang för sin egen läsning presterade bättre än de elever som inte har det 

och som inte läser på fritiden för nöjes skull. Anledningen till att vi anser att det är 

hoppingivande är för att läsning, om än kanske mer uppmuntrat i vissa kretsar än i andra, 

varken är en dyr eller svåråtkomlig aktivitet för någon elev, oavsett elevens bakgrund eller 

hemmiljö. Dock är det möjligt att det finns kopplingar mellan elever från exempelvis familjer 

med låg socioekonomisk status och låga frekvenser av nöjesläsning, och på det sättet blir det 

ändå en klassfråga.  

 

Det vi tar med som lärdomar till vårt framtida yrke som svensklärare är att istället för att 

fokusera på de eventuella hinder eleverna står inför, kan fokus ligga på lösningar som går att 

utföra inom skolans väggar, till exempel att visa eleverna biblioteket och konstant uppmuntra 

till läsning på elevernas fritid. Det kanske inte behöver vara svårare än att ge elever lite extra 

uppmuntran till läsning för att på det viset motarbeta de skillnader som finns mellan grupper 

med olika socioekonomisk status, elever som inte har en svensk bakgrund och mellan flickor 

och pojkar när det kommer till läsförståelse.     

 

4.2 Vidare forskning 

Det som den här studien har tagit fasta på är att det står ett flertal faktorer bakom det 

sjunkande resultatet i läsförståelse i PISA-testet från år 2000 till 2012. Det som varit mest 

tydligt är att skillnaden mellan flickor och pojkar, olika migrationsgrupper samt den 

socioekonomiska statusen har påverkat läsförståelseresultatet. Det som dock skulle vara 

intressant att studera vidare är att trots den stora skillnad i resultat hos flickor och pojkar i 

läsförståelse när de är 15 år är denna skillnad liten eller nästan icke-existerande när de 

kommer upp i åldrarna, vilket Lundetræ och Solheim (2016) tar upp i sin artikel. Det vore 

intressant att ta reda på anledningar till varför den stora skillnaden stadigt minskar och pojkar 

börjar prestera bättre i högre åldrar, om det är de faktorer som tagits upp i denna studie och 

pojkarna helt enkelt kommit ikapp i mognaden eller om de test som utförs senare i livet är 

bättre konstruerade för pojkar och därmed minskar skillnaden.  



27 
 

 

Vidare vore det intressant att gå vidare i PISA-resultatet från 2015 då trendbrottet som vi 

nämnde i bakgrunden skedde och svenska 15-åringars resultat steg för första gången sedan 

PISAs start 2000 (Skolverket, 2016). Hur kommer det sig att resultatet från 2015 steg och är 

det här en indikation på en fortsatt ökning i framtida PISA-test? Skolverket (2016: 3) själva 

poängterar att det är för tidigt att påstå att en fortskridande förändring är på gång, utan det 

kommer framtiden få utvisa. Vi tycker att det skulle vara intressant med forskning som 

utreder vilka faktorer som påverkade och gjorde att resultatet steg igen.  

 
Slutligen anser vi att det finns en brist på forskning och granskning av PISA-resultaten inom 

länder. Som vi tidigare nämnt är PISA såpass inflytelserikt att det är ett slöseri att använda det 

enbart som kapplöpningsfunktion. Istället tycker vi att testresultaten bör användas mer inom 

forskningen för att analysera och jobba med likvärdigheten inom länder för att på bästa sätt 

utnyttja den stora operation testet är. På det här sättet kan vi tillsammans jobba för en mer 

likvärdig utbildning för alla elever. 
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