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Att hitta svaret i eller bortom texten
En analys av elevers svar på PISAfrågan om ozon

Ragnhild Löfgren, Linköpings universitet  
Inger Eriksson, Stockholms universitet

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD projekt 
som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem 
bidrar till att femtonåringar elever är rustade att möta framtiden (OECD/
PISA, 2006). Uppgifterna i PISA är tänkta att spegla hur väl skolsystemet 
förmår bidra till att medborgarna utvecklar kunskaper och färdigheter som 
ses som nödvändiga för en nations utveckling (Sjøberg, 2007). Eleverna ska 
kunna sätta kunskaperna i ett sammanhang samt förstå processer, tolka och 
reflektera över information (läsförståelse) samt lösa problem. PISA-studierna 
genomförs vart tredje år. Vid varje tillfälle är ett specifikt kunskapsområde i 
fokus men alla kunskapsområden prövas varje gång.1 

Även om vi vid planeringen av projektet Kemitexter som redskap för natur-
vetenskapligt lärande formulerade problem och frågeställningar mot bak-
grund av att Finland topp-presterat i PISA-mätningarna jämfört med de 
övriga nordiska länderna2 så är projektet inte en studie som avser att säga 
något om PISA – vare sig när det gäller konstruktionen av frågor eller resul-
taten. Intresset är istället riktat mot hur undervisningen tar form i några fin-
landssvenska och svenska klassrum och vilket kemilärande som därmed görs 
tillgängligt för eleverna. Som framgår av introduktionen till denna volym 
så valdes de finlandssvenska skolorna ut mot bakgrund av att de i PISA-
mätningen 2003 hade ett medeltal som låg över eller lika med medeltalet 
i Finland som helhet3 (Lie, Linnakylä & Roe, 2003). Vi valde även som ett 

1. För en problematiserande analys av vad PISA mäter och hur resultat och råd 
påverkar utbildningspolitiken, se Sjøberg (2007). 
2. Enligt Brandell (2011) har Sverige försämrat sin relativa position från PISA mät-
ningen 2000 till motsvarande mätning 2009. De övriga nordiska länderna Danmark 
och Norge har förbättrat sin relative position. Också Finland har förbättrat sin mots-
varande position. 
3. De finlandssvenska skolorna fick ta del av de poäng som deras skola fått i mät-
ningen även om detta inte är tanken med PISA-mätningarna. PISA-mätningarna är 
inte utarbetade för att säga något om en enskild skola eller enskilda elever (Sjøberg, 
2007).
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led i dataproduktionen att använda en av de frisläppta PISA-frågorna med 
relevans för det behandlade innehållet – inte för att jämföra med resultaten 
på nationell nivå utan för att kunna analysera hur de elever som undervisats 
i relation till det periodiska systemet och kemiska bindningar svarar på en 
och samma fråga.

De frågor som offentliggjorts är kategoriserade utifrån olika innehållsliga 
och kompetensmässiga dimensioner. Exempel på innehållsliga dimensio-
ner är fysikaliska system (kunskap i naturvetenskap) och naturvetenskaplig 
metod och naturvetenskapliga förklaringar (kunskap om naturvetenskap). 
De kompetensmässiga dimensionerna kan t.ex. vara: förklara företeelser na-
turvetenskapligt, använda naturvetenskapliga fakta och argument samt att 
identifiera naturvetenskapliga frågeställningar (OECD/PISA, 2006).

Syfte
Syftet med detta kapitel är att beskriva och jämföra hur de svenska och 
finlandssvenska eleverna i vår studie svarar på en av de offentliggjorda 
kemirelaterade PISA-frågorna från studien 2000 efter genomgången under-
visning om periodiska systemet och kemiska bindningar. 

Frågorna, bedömningen och resultat
Det är endast ett fåtal av PISA-frågorna som offentliggörs eftersom de flesta 
frågorna används flera gånger. Det var med andra ord svårt att hitta en fråga 
som väl matchade det innehåll som behandlades i de klassrum vi observerade. 
Den PISA-fråga som vi valde innehåller fyra delfrågor som handlar om hur 
ozon uppstår, vad det består av ur ett kemiskt perspektiv men också frågor 
kring ozonets effekter och vad som kan undersökas med naturvetenskapliga 
metoder. PISA-frågan delades ut till eleverna i de olika klasserna i slutet av 
den observerade lektionssekvensen. Uppgiften med sina fyra delfrågor inleds 
med ett utdrag ur en artikel om ozon (se Bilaga 2) som eleverna uppmanas 
läsa först (http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1133). 



304

Delfråga 1 
I den första delfrågan förväntas eleverna med stöd av texten och en tecknad 
bildsekvens förklara hur ozon bildas. 

 

Figur 1. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon – första delfrågan.

Vid bedömningen av elevsvaren har vi gett maximalt 4 poäng för denna 
uppgift. För att bedömas med 4 poäng ska eleverna nämna begreppen atom, 
molekyl, ozon samt beskriva drivkraften för bildning av ozon. Nedan ges ett 
exempel på ett elevsvar som bedömts med 4 poäng.

Pojke 10: Vid första rutan ser man tre syremolekyler som består av 2 syreatomer 
och när en av molekylerna träffas av solljus så splittras den och då blir det istället 
två ensamma syreatomer de två andra molekylerna så tar i sin tur och bjuder in 
de ensamma atomerna, 1 på var molekyl och så bildas ozon molekyler, O3 med tre 
syreatomer”. (Pojke i FIN1b)

Svar som bedömts med 3 poäng innefattar en beskrivning av den kemiska 
processen men saknar en beskrivning som anger att solen är drivkraften till 
att syrgasmolekylen splittras.

Elev 13: O2 består av två syreatomer, O3 består av 3 atomer. I serien ser vi O2 (syrgas) 
och så kommer det en syreatom som syrgasen drar med sig och bildar molekylen O3 
= ozon, då blir dom glada. (Elev i SVE1)

Svar som bedömts med 2 poäng innehåller ett vardagsspråk som inte är kor-
rekt samtidigt som svaret blir rätt.
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Pojke 9: Det små gubbarna står för molekyler. Molekylerna består av små små ato-
mer som sedan plussar med några andra atomer och blir 3. Så svaret är O3. (Pojke i 
SVE2)

Gemensamt för de svar som bedömts med 1-0 poäng är att de tar fasta på ett 
vardagligt sammanhang och fokuserar att molekylerna/atomerna/gubbarna 
är kompisar som behöver tröst. Tröst eller olycka blir således drivkraften i 
dessa exempel. 0 poäng har också getts till svar som är ofullständiga och/
eller eller att frågan är obesvarad.

Exempel på svar som bedömts med 1p: 

Pojke 1: Två vänner (O2) separeras och letar efter tröst. Så kommer andra O2:n som 
tröstar O och blir kompisar. De bildar en grupp på 3 atomer (Pojke i SVE2).
Exempel på svar som bedömts med 0p:
Flicka 1: O2 är olycklig och vill hitta kompisar & han träffar kompisar och sen 
bildar dom en atom. (Flicka i FIN1a)

Tabell 1. Frekvensfördelning och medelvärde för finlandssvenska och  
svenska elevers svar på delfråga 1 (maxpoäng 4 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 poäng 16 12

1 poäng 9 11

2 poäng 9 12

3 poäng 21 11

4 poäng 7 9

M (aritmetiskt medelvärde) 1,9 1,9

Sett till medelvärdet för hur de finlandssvenska och svenska eleverna besvarat 
den första delfrågan går det inte att se några skillnader i elevernas prestatio-
ner. Det som indikerar en viss skillnad är att det är en högre andel (1/3) av de 
finlandssvenska eleverna jämfört med de svenska eleverna (1/5) som har svar 
som bedömts med tre poäng. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även 
om medelpoängen visar på likartade prestationer finns de flera elever i de 
finlandssvenska klasserna som svarar något bättre jämfört med de svenska.

Delfråga 2
Den andra delfrågan är en flervalsfråga där eleverna förväntas kunna avgöra 
om det ozon som bildas under ett åskväder är ”bra” eller ”dåligt” ozon. 
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Figur 2. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon – andra delfrågan.

Eleverna uppmanas att välja det svar och den förklaring som får stöd i den 
inledande texten vilket innebär att endast ett svar ska markeras (alternativ 
B). Rätt svar har bedömts med 1 poäng alla övriga svar har bedömts med 0 
poäng. Många elever har markerat både alternativ B och C eftersom dessa 
alternativ stämmer överens med det som står i den inledande texten. Det som 
gör frågan svår är tilläggsinformationen att man kan känna lukten av ozon. 
Detta kan man endast göra i troposfären (närmast marken) eftersom strato-
sfären ligger alltför långt ifrån jordytan. Man måste läsa den introducerande 
texten mycket noga för att kunna dra denna slutsats. 

Tabell 2. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 2  
(maxpoäng 1 p). 

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 45 37

1 17 18

M (aritmetiskt  
medelvärde)

0,3 0,3

I alla klasser har en rätt hög andel av eleverna haft svårt med denna delfråga. 
Sett till medelvärdet för de finlandssvenska och svenska elevernas svar på 
denna delfråga finns inga skillnader. Studerar man medelvärdet för de olika 
klasserna kan man konstatera att speciellt i två av de finlandssvenska klas-
serna och en av de svenska är det mycket få som svarat rätt (2 av17 i Fias 
klass, 1 av 11 i Freds klass och 2 av 16 i Stures klass).

Delfråga 3
Denna delfråga förutsätter att eleverna kan använda kunskaper som går utö-
ver den direkta information som ges i den introducerande texten. 
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På rad 13 och 14 [i den inledande texten] påstås: ”Utan detta nyttiga ozonlager skulle 
människan vara mer mottaglig för vissa sjukdomar på grund av ökningen av den 
infallande ultravioletta strålningen från solen.” Ange en av dessa sjukdomar. (Utdrag 
ur den frisläppta PISA frågan om ozon – tredje delfrågan)

Tabell 3. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 3  
(maxpoäng 1 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser 
(N= 55)

0 19 9

1 43 46

M (aritmetiskt  
medelvärde)

0,7 0,8

De allra flesta eleverna har svarat cancer, hudcancer eller någon annan hud-
påverkan. Alla dessa typer av svar har gett 1 poäng. Uteblivet svar eller svar 
som t.ex. HIV/AIDS, huvudvärk eller solsting har gett 0 poäng. Nästan alla 
eleverna i de tre svenska klassrummen svarar korrekt på denna fråga medan 
de finlandssvenska eleverna visar en osäkerhet kring detta eftersom de i större 
utsträckning lämnar blankt på denna fråga alternativt svarar något annat. 
Denna skillnad mellan de finlandssvenska och svenska elevernas svar är sta-
tistiskt signifikant (α = 0,1%).

Delfråga 4
I den fjärde delfrågan ska eleverna avgöra vilka typer av frågor som kan 
besvaras med hjälp av naturvetenskaplig forskning. Frågan avser att pröva 
huruvida eleverna kan identifiera en naturvetenskaplig frågeställning. Elev-
erna uppmanas att ringa in rätt svarsalternativ (ja/nej):

Figur 3. Utdrag ur den frisläppta PISA frågan om ozon - fjärde delfrågan.
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De elever som svarat nej på den första fråga och ja på den andra har fått 2 
poäng. Om de svarat rätt på den ena har de fått 1 poäng. 

Tabell 4. Finlandssvenska och svenska elevers svar på delfråga 4  
(maxpoäng 2 p).

Frekvensfördelning Finlandssvenska 
klasser (N=62)

Svenska klasser  
(N= 55)

0 18 14

1 11 18

2 33 23

M (aritmetiskt  
medelvärde)

1,2 1,2

Resultatet på delfråga fyra uppvisar som de tidigare delfrågorna ingen skill-
nad mellan finlandssvenska och svenska elevers prestationer sett till medel-
poäng. Ser man däremot till de elever som bedömts med 2 poäng ser vi att 
de finlandssvenska eleverna presterar något bättre, då drygt hälften av de 
finlandssvenska eleverna har bedömts med maxpoäng. Skillnaden är statis-
tiskt signifikant (α = 0,5%). Eleverna i Fias klass och Svens klass har lägst 
resultat på denna delfråga.

Diskussion
Trots de stora skillnader som tidigare har rapporterats mellan svenska och 
finska eleverna prestationer så återspeglar elevernas prestationer i den här 
använda PISA-frågan som helhet inte en sådan tendens. I tre av delfrågorna 
(delfråga 3 och 4) ser vi dock några tendenser till skillnader. I delfråga 1 är 
det fler finlandssvenska elever som har gett svar som bedömts med 3 poäng. 
Detta kan indikera en något större vana att använda kemiska begrepp och 
termer jämfört med de svenska eleverna som snarare ser ut att välja förkla-
ringar med vardagliga begrepp.

Resultaten på delfråga 3 indikerar att de svenska eleverna är säkrare på 
att kunna gå utanför den information som ges i den inledande texten. Del-
frågan är utformad så att eleverna förväntas använda kunskaper från annat 
håll. I en detaljerad analys av hur de nordiska eleverna presterar i läsning 
visar Roe (2010) att finska elever presterar klart sämre på läsuppgifter som 
kräver reflektion och värderingsförmåga jämfört med både svenska och nor-
ska elever. 
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Även resultaten på delfråga 4 indikerar skillnader mellan de svenska och 
de finlandssvenska eleverna. De finlandssvenska eleverna presterade bättre 
i denna fråga som förutsätter mycket noggrann läsning. Roe (2010) visar i 
ovannämnda analys att finska elever är speciellt bra på att hämta information 
ur texter som kräver mycket noggrann läsning av detaljerade fakta. Denna typ 
av faktahantering har enligt Roe eleverna i både Sverige och Norge betydligt 
svårare att hantera.

Sammantaget kan vi konstatera att sett till frågan som helhet är det endast 
mycket små skillnader som går att urskilja mellan de svenska och finland-
ssvenska elevernas prestationer. En skillnad som kunnat urskiljas är att de 
svenska eleverna bättre hanterar delfråga 3 där man efterfrågar en sjukdom 
som man kan drabbas av om man utsätts för ökad UV-strålning. De svenska 
eleverna verkar – sett till svaren – vara mer vana vid att ge svar som inte går 
att finna i texten utan istället måste hämtas från andra erfarenheter medan de 
finlandssvenska eleverna i högre grad lämnar blankt på denna fråga. En an-
nan skillnad rör delfråga 4 där de finlandssvenska eleverna uppvisar en större 
säkerhet i att hämta ut detaljerad information i texten. Detta tillsammans 
med mer korrekt använda begrepp och termer kan kopplas till de tendenser 
till kulturella skillnader som vi urskiljt i undervisningspraktikerna i de olika 
länderna där kunskapens användning i olika sammanhang är vanligare i de 
svenska kemiklassrummen (se Eriksson, Ståhle & Lindberg och Lindberg & 
Löfgren, 2011). 
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