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Internationella kunskapsmätningar är idag ett av symptomen på en kontroll 
av en kunskap vi inte vet om vi behöver, inför en framtid som vi tror hotar. 
(Ulf P. Lundgren, 2010, s. 51) 
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ABSTRACT 

This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major 

international large scale assessments (ILSAs) of student performance: 

Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and 

Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how 

Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use 

ILSAs in their professional practice. ILSA is treated here as a new idea or a 

new social technology defining what constitutes good (or bad) education. The 

theoretical framework combines a top-down perspective provided by Rogers’ 

(2003) Diffusion of Innovation theory, and a complementary, more critical 

Policy Enactment approach (Ball et al. 2012), stressing the importance of 

context and local actors’ perspectives. Empirically, the thesis is based on 40 

semi-structured interviews carried out in the 2011-2012 school year with 

teachers, principals and municipal school directors in five municipalities and 

12 compulsory schools, selected to cover diverse municipalities, schools, and 

respondents.  

The respondents perceive ILSAs as valid evaluations of the Swedish school 

system. Most think it is important to compare results of different nations, 

although ILSA is not expected to cover the whole curriculum. Most 

interviewees are aware that Swedish ILSA results have been declining for 

years and perceive an urgent need to reverse this trend. However, few of the 

directors, principals or teachers believe that Swedish schools are in a deep 

crisis, as described in Swedish media. The participants frequently regard 

schools as primary determinants of ILSA results, and few blame family, socio-

economic, cultural and contextual factors for the Swedish decline in ILSA 

rankings. There are significant differences between the three occupational 

groups in their reception and use of ILSA. Municipal school directors who are 

very well-informed emphasize the influence of ILSA on their local 

development efforts. Principals and teachers say that ILSAs have had modest 

direct effects on their work, but they argue that poor Swedish results in 

international assessments have had indirect effects, for instance by prompting 

the introduction of a new national curriculum. 

 

Keywords: compulsory education, international large scale assessments 

(ILSA), PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS, OECD, IEA, municipal school directors, 

principals, teachers, local reception, diffusion of innovation, policy enactment 
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KAPITEL 1 
 

 

Inledning 

 

I många länder har svaga resultat på PISA – Programme for International 

Student Assessment – slagit ned som en blixt från klar himmel och utlöst 

intensiva diskussioner om skolsystemets kvalitet, i media och på den 

politiska arenan, samt banat väg för olika politiska åtgärder (Elstad, 2012; 

Knodel, Martens, de Olano &  Popp, 2010; Martens & Niemann, 2010). I 

svenska media fördes redan på 1990-talet en diskussion om utbildnings-

systemets kvalitet och skolans kris, men här var de internationella 

kunskapsmätningarna (IK) endast en av flera utgångspunkter (Wiklund, 

2006). Sveriges IK-resultat var under denna tid också förhållandevis goda 

och det var först på hösten år 2004 som Skolverket (2004c) började 

rapportera om betydande tillbakagångar i de internationella kunskaps-

mätningarna. Och inte förrän publiceringen av PISA 2009 kom antalet 

tidningsartiklar att öka markant, för att sedan explodera när 2012 års 

PISA-studie publicerades (Almqvist 2014). Det skulle också dröja tills den 

borgerliga regeringen tillträtt år 2006 innan internationella kunskaps-

mätningar blev ett betydande underlag och argument för politiskt 

beslutsfattande (Ringarp & Waldow, 2016). Den begränsade svenska 

medierapporteringen om IK i början av 2000-talet återspeglades också i 

allmänhetens ringa kunskaper om studierna. Endast 10 % av Sveriges 

befolkning hade år 2009 kännedom om att OECD1-studien PISA handlade 

om utbildning. I Norge var motsvarande andel 30 %, i Finland 50 %. Hela 

                                                             
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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90 % av svenskarna trodde att PISA mätte sjukvård, luftföroreningar eller 

ekonomisk utveckling (Fladmoe, 2012). 

En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att internationella kun-

skapsmätningar, liksom andra utvärderingssystem, har konstitutiva effek-

ter och därmed påverkar föreställningarna om skolans uppdrag (Dahler-

Larsen, 2012). De internationella studierna skulle också kunna sägas fun-

gera som en ny typ av policy (Nóvoa & Lawn, 2002), policyverktyg (Ozga, 

2012) eller policyteknologier (Grek, 2009) i mötet med skolchefer, 

rektorer och lärare. Sådana teknologier förhandlas lokalt, i kommuner och 

skolor, och kan därmed få verkningar för den dagliga verksamheten och 

den levda läroplanen. De internationella kunskapsmätningarna tycks ock-

så haft sådan inverkan på rektorers och lärares yrkesutövning i våra 

grannländer Norge (Eggen 2010; Fladmoe & Leiulfsrud 2012), Finland 

(Chung 2009; Fladmoe & Leiulfsrud 2012) och Tyskland (Imhof 2005; 

Kohler 2005; Fabricius 2009, Ramsteck & Maier, 2015). Hur svenska 

lärare och rektorer påverkats är däremot betydligt mindre studerat. Till 

detta återkommer jag i kapitel 2.  

Föreliggande avhandling kan bidra till att fördjupa kunskaperna om och 

förståelsen för hur IK mottogs och användes lokalt, bland skolchefer, 

rektorer och lärare, under det tidiga 2010-talet. Den är också ett 

tidsdokument, då den skildrar synen på och användningen av IK hos 

kommunförvaltningar och skolor före presentationen av PISA 2012. Det 

finns anledning att misstänka att en studie idag skulle ge ganska annor-

lunda resultat, nu när PISA blivit än mer omtalat i samband med Sveriges 

dalande resultat på den sistnämnda undersökningen. Jag analyserar där-

till spridning av IK-relaterad information mellan olika organisatoriska 

nivåer och yrkesgrupper, något som tidigare varit sparsamt undersökt bå-

de i Sverige och internationellt. 
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Syfte, forskningsfrågor och disposition 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare, rektorer och 

skolchefer tolkar och eventuellt omsätter internationella kunskapsmät-

ningar i sin yrkespraktik. Följande forskningsfrågor avses besvaras: 

1. Hur uppfattas och förstås internationella kunskapsmätningar, 

svensk skolas kvalitet och orsakerna till svensk skolas 

resultatnedgång? 

2. På vilka sätt sprids olika typer av information om internationella 

kunskapsmätningar i kommuner och skolor? 

3. Hur beskrivs internationella kunskapsmätningars betydelse för 

skolchefers, rektorers och lärares verksamhet i kommuner och 

skolor? 

4. Hur kan eventuella skillnader mellan kommuner, skolor och 

yrkeskategorier i ovanstående avseenden förstås? 

 

Studien som genomfördes läsåret 2011-2012 bygger på semi-struktur-

erade intervjuer med kommunala skolchefer, samt rektorer och lärare på 

högstadiet. Tidpunkten är viktig att ha i åtanke av två skäl: för det första 

arbetade alla respondenter med att förstå och tillämpa den då helt nya 

skollagen (SFS 2010:800) och den nya läroplanen (Lgr 11), och för det 

andra kände de ännu inte till Sveriges resultat i PISA 2012. Även om 

avhandlingen rör internationella kunskapsmätningar i vidare mening och 

jag i mina intervjuer ställde PISA, TIMSS2, PIRLS3 och ICCS4 sida vid sida, 

stod det dock tidigt klart för mig att just PISA kommit att inta en 

särställning för många av mina respondenter. I praktiken speglar därför 

                                                             
2 Third International Mathematics and Science Study. Sedan 2003 står akronymen för Trends in 

International Mathematics and Science Study. 

3 Progress in International Reading Literacy Study 

4 International Civic and Citizenship Education Study 
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avhandlingen de lokala skolaktörernas förhållningssätt till IK i allmänhet 

och PISA i synnerhet.  

Efter detta inledande kapitel följer en forskningsöversikt som tar sin 

utgångspunkt i forskning om internationell policyspridning och avslutas 

med en syntes av tidigare studier av lokalt IK-mottagande. I det tredje 

kapitlet beskrivs det teoretiska ramverket, grundat i diffusion of 

innovations (Rogers 2003) och policy enactment (Ball, Maguire & Braun, 

2012), samt hur detta kommer till användning i avhandlingen. Upplägg 

och genomförande av den empiriska studien med urval, etiska 

överväganden och analyssteg beskrivs i kapitel 4. Kapitel 5 är ett 

bakgrundskapitel som inleds med en beskrivning av internationella 

kunskapsmätningar och Sveriges resultat i dessa. I detta kapitel 

presenteras också rapporteringen av IK i Dagens Nyheter åren 1995-2011. 

Kapitel 6-8 är resultatkapitel vilka behandlar skolchefers, rektorers 

respektive lärares möte med internationella kunskapsmätningar. Det 

nionde kapitlet, Vägen till (icke-) användning av IK, behandlar förloppet 

från kännedom till eventuell lokal IK-tillämpning. Kapitel 10 innehåller 

slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt forskning. Efter detta finns 

en engelska sammanfattning, litteraturlista och bilagor.  
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KAPITEL 2 
 

 

Forskningsöversikt 

 

Kapitlets syfte är att beskriva tidigare forskning som knyter an till och kon-

textualiserar mitt eget arbete. Jag går dock inte in på studier av IK som 

verktyg för att identifiera brister hos skolsystem eller pedagogisk praktik. 

För denna typ av forskning hänvisar jag till Lindblad, Pettersson och 

Popkewitz (2015) som i sin systematiska forskningsöversikt visar på tre 

primära kategorier av problemområden där de internationella kunskaps-

mätningarna använts: 1) Prestationsklyftor i termer av kön, socio-ekono-

misk bakgrund eller etnicitet. 2) Framgångsfaktorer för utbildnings-

system, skolor eller lärare. 3) Kunskapskaraktäristika som syftar till att på 

en mer detaljerad nivå komma åt interaktionen mellan kunskapsutveck-

ling och kontext.  

Den forskningsöversikt som här följer knyter an till forskning som rör 

global/lokal policy, styrning och professionalisering. Kapitlet ger inled-

ningsvis en överblick över policyforskning, där mjuk styrning och PISA-

leverantören OECD:s allt mer framskjutna roll inom global skolpolicy tas 

upp. Därefter behandlas studier av lokalt upptagande av globala och 

nationella policies mer generellt, och hur läraren kommit att positioneras 

av senare års beskrivna policyförändringar. Slutligen ges en mer ingående 

beskrivning av tidigare forskning om skolchefers, rektorers eller lärares 

möte med internationella kunskapsmätningar.  



 

  6  
  

Soft Governance och OECD  

Messner (1997) beskriver den rad av styrinstrument som finns att tillgå i 

offentlig sektor, från mjuka till hårda. De mjukaste såsom övertalning, in-

formationsutbyte, diskussion och benchmarking är alla på frammarsch. 

Den hårdaste styrningen sker genom direktiv, men även genom kontrakt 

och finansiella instrument. OECD har inga juridiska mandat att utöva 

hård styrning över medlemsländer, men har istället provat den mjuka 

styrningen för att påverka länder och enskilda lärare till ökat fokus på 

kompetens och tillämpbar kunskap (Grek, 2009). Den mjuka styrningen 

anses på djupet kunna påverka människors självuppfattning och 

värderingar (Moos, 2009b). Lejf Moos (2009a) menar att de rankinglistor 

som härletts ur PISA-data är en av OECD:s viktigaste sociala teknologier, 

i organisationens utövande av mjuk styrning av medlemsländer. Ranking-

listorna kan få såväl policyskapare som yrkesutövare inom skolan till själv-

kritik och förändring (Moos, 2009a). En viktig del av styrteknologin är 

PISA:s mätobjekt literacy, vilket i sig självt har potential att omforma 

skolans mål och mening (Carvalho, 2009) och styra skolan mot ett 

individuellt lärandebegrepp som är svårt för skolor och lärare att 

problematisera och ifrågasätta (Wahlström, 2012). Literacy, vilket ur-

sprungligen betydde läs- och skrivförmåga, är numera ett omtvistat be-

grepp som genom OECD:s försorg kommit att avse både en förmåga och 

ett sätt att vara: 

the ability to understand and employ printed information in daily 
activities at home, at work and in the community – to achieve one’s goals, 
and to develop one’s knowledge and potential (OECD, 2000, s. X). 

OECD har under fler decennier spelat en viktig roll för idéproduktion och 

sammanställning av data. Men det är genom PISA och den årliga indi-

katorrapporten Education at a glance som OECD har positionerat sig som 

den främsta internationella policyleverantören (Sellar & Lingard, 2013). 

Fram till introduktionen av PISA vid millennieskiftet framstod OECD:s 
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indikatorer och nyckelkompetenser, övriga internationella kunskapsmät-

ningar, Eurostat, Eurydice och EU:s ”open method of coordination” som 

ett antal disparata element – men genom PISA:s fokus på jämförelser och 

tävling klustrades de samman till en stark policyensemble (Grek, 2012). 

Detta kan spåras tillbaka till den komparativa vändning som OECD gjorde 

i sin utbildningspolicy på 1990-talet i och med introduktionen av ram-

verket för styrning genom jämförelse (governance by comparison), vilket 

betonade vikten av samspel mellan OECD:s centrala organ och med-

lemsstaterna för policyförändring (Martens, 2007). PISA har kommit att 

bli en mötespunkt och gemensam utgångspunkt för policyskapare (Bieber 

& Martens, 2011). OECD formar genom PISA tidsandan (Meyer & 

Benavot, 2013, s. 20) och Woodward (2009) menar till och med att 

organisationen gjort sig till utformare av pedagogisk policy världen över. 

Morgan (2011) för ett liknande resonemang: 

By creating the PISA, the OECD has positioned itself as a leader in the 
international education assessment field and as an integral node in the 
global architecture of education (Morgan, 2011, s. 50). 

För regeringar världen över har resultaten i internationella kunskapsmät-

ningar kommit att betraktas som ”the main determinants of perceived 

success or failure of pupils, teachers, schools, and entire education 

systems” (Sahlberg, 2011, s. 177-178). Särskilt värde har OECD:s mätning 

tillskrivits: ”PISA has been adopted as an almost global standard…” 

(Breakspear, 2012, s. 5) ”an obligatory point of passage… a tool that creates 

and allows the creation of new problems and imagined new tomorrows” 

(Carvalho, 2012, s. 183). Sedan PISA:s inträde har internationella kun-

skapsmätningar gått från att vara i huvudsak neutrala ”representations of 

education into education per se” (Pettersson, Popkewitz & Lindblad, 

2016). OECD-mätningen förmodas ha influerat inte bara politiker utan 

även pedagoger i hela Europa (Grek, 2012; Moos, 2009b). För att överleva 

konkurrensen från OECD har även forskarorganisationen IEA5 börjat 

                                                             
5 International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
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arbeta aktivt med att öka intresset för och betydelsen av sina mätningar 

(Wagemaker 2011).   

Den till synes objektiva användningen av siffror utgör en teknologi för 

distans och neutralitet vilket blir ett potent verktyg för styrning av 

samhälle och stat (Pettersson m fl, 2016). Popkewitz (2011) framhåller 

också kvantifiering som den sociala distansens teknologi, där det 

gemensamma språket blir vägledande för ”a cultural space that shapes and 

fashions modes of living” (Popkewitz, 2011, s. 36). Siffrorna inordnas i 

kategorier vilka framstår som objektiva och demokratiska, men deras 

grundantaganden bygger som allt annat på vissa föreställningar om vad 

en elev är och ska bli, vilket aldrig kan vara objektivt (Ball, 2005). PISA 

implicerar problemlösande, livslångt lärande, upplysta, rationella, kos-

mopolitiska, sekulariserade och kompetenta medborgare vilka är motive-

rade att göra egna val och samarbeta. Betoningen på livslångt lärande 

medför också ett skifte från ”emancipation to empowerment” (Popkewitz, 

2011, s. 41). I takt med att den mjuka styrningen genom OECD:s och andra 

mäktiga policyaktörers försorg vunnit insteg har utbildningsväsendets 

förutsättningar kommit att ändras i grunden.    

Global och nationell policy upptas lokalt 

Under 2000-talet har rektorer ställts inför nya krav och förväntningar, 

vilket delvis kan tillskrivas OECD:s utövande av mjuk styrning, där PISA 

varit den centrala sociala teknologin (Moos, 2011). Moos menar att PISA 

därtill fått den transnationella styrningsformen soft governance, med råd 

och övertalning, att inta liknande former på såväl nationell som lokal nivå. 

Rektorer styr alltmer genom att sätta agendan för samtal, hjälpa lärare att 

förstå och använda sociala teknologier (Moos, 2009b). Sociala teknologier 

såsom utvärderingar, möten, klassrumsundervisning, loggböcker etc. är 

ofta tysta, men mycket kraftfulla verktyg. Dessa är ofta till stor hjälp för 

lärare som då själva slipper att uppfinna material och metoder för sin 

undervisning. Faran är dock att teknologier kan medföra värden och 

normer som omfamnas utan att användarna själva reflekterar kring dem 
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(Moos, Krejsler & Kofod, 2009). Min avhandling kan bidra till att kritiskt 

granska påståendet om likformig spridning och användning på lokal nivå 

i det svenska fallet, även om det inte är ett uttalat syfte. 

Man kan likt Bolívar (2011) studera hur de internationella kunskaps-

mätningarna överförs (transfer) till lärare och vilket inflytande de då 

vinner. Men det kan också vara fruktbart att vända på perspektiven och se 

internationella kunskapsmätningar och dess organisationer som referens-

punkter vilka konstrueras lokalt (Waldow, 2016). Enligt Schriewer (2004) 

återspeglas de lokala förutsättningarna i den mångfald av referenspunkter 

som konstrueras i olika lokala kontexter. När internationella kunskaps-

mätningar betraktas som lokalt konstruerade referenspunkter blir det 

också intressant att fråga hur lokala aktörer definierar fenomenet. 

Enligt 2010 års skollag (SFS2010:800) skall verksamheten i skolan vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund 

innebär att både innehåll och arbetsformer skall utgå från forskning. I 

praktiken har detta inneburit att rektorer alltmer läser och diskuterar 

forskningsresultat med kollegor; det är dock fortfarande ovanligt med 

kritisk granskning och värdering av forskning, samt konkret tillämpning 

av forskningsresultat i verksamheten (Hörnqvist, 2014). I det systema-

tiska kvalitetsarbetet ingår att rektorer och lärare ska följa skolans 

måluppfyllelse över tid jämfört med ”andra länder men även mellan 

huvudmän och enskilda skolor” (Ärlestig, 2014, s. 85). Även Höög (2014), 

som studerar framgångsrika skolor, menar att det är ”nödvändigt att 

internationella och nationella resultat bearbetas och analyseras så att 

resultaten blir användbara för enskilda skolor” (a.a., s. 113). Skolchefen 

beskrivs som nyckelperson i detta arbete. I min studie belyses i vilken mån 

de internationella kunskapsmätningarna faktiskt får en sådan spridning 

och användning. 



 

  10  
  

Lärarens betydelse och möjligheter 

Internationella, nationella och lokala aktörer inom skolväsendet påverkar 

genom sitt språkbruk även lärare. Detta språk präglas numera av nylibe-

rala ekonomiska uttryck som ”better efficiency or greater excellence” 

(Carlgren & Klette, 2008, s. 120) och av ett fokus på nationell tävlan 

(Bergh & Englund, 2016). Under senare år har också begreppet kvalitet 

kommit in i vokabulären på svenska skolor (Bergh, 2015). De nationellt 

formulerade kraven på dokumentation, kvalitetsrapporter och lärarlegiti-

mation bidrar tillsammans med den ökade transparensen till att lärare 

upplever en minskad professionell autonomi (Mickwitz, 2015). Ökade krav 

på dokumentation (Svensson, 2011), har fått lärare i många länder att 

börja lägga alltmer energi på att framställa sin yrkesutövning som korrekt 

(Ball, 2005). Sjöberg (2011) frågar sig om inte läraryrket har deprofes-

sionaliserats alltsedan 1990-talet, med stort ansvar men litet reellt in-

flytande, samtidigt som enskilda lärare och elever alltmer hålls ansvariga 

för sitt eget lärande och sin egen utveckling. I en sådan situation kan ett 

sökande efter färdiga lösningar uppstå bland lärare med bristande 

professionell kunskap (Carlgren, 1986). Det gäller i synnerhet i ett land 

som Sverige där lärarna under 1990-talet inte var förberedda på denna 

”shock-professionalisation” (Carlgren & Klette, 2008, s. 130) och aldrig 

kom att nyttja den stora frihet som de åtminstone retoriskt givits. Åren 

efter millennieskiftet ”innebar ett radikalt diskursskifte” (Morawski, 2012, 

s. 298) i statens språkbruk om utbildning. Problemet var inte längre 

realiseringen av mening, engagemang och samarbete, utan blev som en 

konsekvens av bl a de internationella kunskapsmätningarna istället ”hur 

skolan med mätbara kunskapsmål och tydliga kriterier skulle kunna 

jämföras, kvalitetssäkras och därmed effektiviseras” (a.a., s. 298-299). Till 

följd därav försvann visionen om den självständigt tolkande läraren och 

byttes ut mot en lärare som efterfrågar externa och tydliga instruktioner 

samt ”examinera[r] vad som efterfrågas” (Morawski, 2012, s. 299). 

Carlgren och Klette (2008) visar också att svenska lärare under 2000-

talets första år skiljer sig från sina nordiska kollegor genom att i större 
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utsträckning betona resultat och uppleva ett utökat ansvar för elevernas 

lärande.  

Wahlström (2012) visar att såväl EU:s som OECD:s nyckelkompetenser 

konstruerar den goda läraren ”som kontextoberoende, internationell och 

generell” (a.a., 267). Nyckelkompetenser som kommit att få stort inflytande i 

olika länders läroplansreformer (Lundgren, 2010). Wahlströms (2012) 

analyser av texter från OECD, EU och den internationella konsultfirman 

McKinsey illustrerar också att läraren är medlet och IK-resultat målet för 

världens skolsystem. 

Samtliga tre texter har satt fokus på lärarens roll för att effektivisera 
nationernas skolsystem, dvs. nå goda resultat i internationella kunskaps-
mätningar (Wahlström, 2012, s. 269). 

En allt viktigare intressent på den globala skolpolicyarenan är konsult-

företaget McKinsey, vilket definierar skolframgång i PISA-resultat och har 

ett nära samarbete med OECD (Wahlström, 2012). Både McKinsey och 

OECD verkar genom sina rapporter i en gråzon mellan forskning och 

politik (Lindblad, Pettersson m fl, 2015). McKinseys huvudbudskap: “The 

quality of an educational system cannot exceed the quality of its teachers” 

(Barber & Mourshed, 2007, s. 15) har snabbt kommit att bli ett 

förgivettagande bland politiker, myndigheter, forskare och pedagoger 

(Coffield, 2012). Att läraren kunnat etableras som den viktigaste 

framgångsfaktorn beror enligt Coffield (2012) på att så många längtat efter 

att få höra detta, efter decennier i politisk och medial skugga. Den goda 

läraren beskrivs i detta sammanhang som en effektiv leverantör av 

undervisning, medan OECD:s och EU:s nyckelkompetenser får definiera 

skolans uppgift (Wahlström, 2012). Coffield (2012) anser dock att 

McKinsey-rapporterna är dåligt underbyggda och lärarens betydelse vida 

överskattad. Även OECD har tidigare framhållit att skillnader i elevers 

kunskapsresultat främst beror på faktorer utanför skolan:  

The first and most solidly based finding is that the largest source of 
variation in student learning is attributable to differences in what 
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students bring to school – their abilities and attitudes, and family and 
community background (OECD, 2005, s. 2). 

Men en bit in på 00-talet är det lärarens kompetens som betonas i såväl 

McKinsey-rapporter (Barber & Mourshed, 2007; Mourshed, Chijioke & 

Barber, 2011) som av OECD (2009, 2015a). Den goda läraren beskrivs inte 

längre som någon autonom intellektuell utan istället som en bärare av 

kompetenser vilka kan bockas av och bör premieras i ett karriärsystem för 

lärare (Bergh & Englund, 2016).  

Teachers are reconstructed from being well-informed with a professional 
code of ethics, into classroom technicians who deliver and assess a 
curriculum that has been developed elsewhere. (Carlgren & Klette, 2008, 
s. 127) 

Nationella prov, utvärderingar och skolinspektion har ökat trycket på 

lärare ”to make their assessment practices more explicit” (Forsberg & 

Wermke, 2012, s. 755). Att lärare alltmer hålls ansvariga för sina resultat 

begränsar den professionella autonomin, även om svenska lärare 

åtminstone mer än de tyska, fortfarande verkar kunna försvara sin frihet 

relativt väl mot statliga intentioner. Wermke (2010) menar dock att 

svenska lärare har en stor öppenhet för och tilltro till externa informa-

tionskällor såsom Skolverket och universiteten. En öppenhet som inte 

grundas i professionalitet, utan ur en osäkerhet som kan ledas tillbaka till 

den tidigare centralstyrningen (Carlgren & Klette, 2008). Emellertid 

tilltror och lyssnar svenska lärare, liksom de tyska, allra mest på sina 

kollegor (Wermke, 2010).  

Lärare, rektorer och skolchefer möter IK 

Att internationella kunskapsmätningar haft ett substantiellt inflytande på 

nationell nivå i Sverige är väl beforskat (Nordin 2012; Pettersson 2008, 

2014; Ringarp 2016). IK används i en nationell diskussion för att 

legitimera och diskvalificera förd utbildningspolitik, samt som nuläges-
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beskrivning och utgångspunkt för framtiden – ofta för att visa på modern-

itet, utveckling och vikten av internationell konkurrenskraft (Pettersson, 

2008). Lokal reception är däremot, inte minst i Sverige, mindre beforskat. 

Nedan berör jag först det fåtal studier som tidigare gjorts av svenskt IK-

mottagande. I avsnittet om Sverige nämns också Tyskland, eftersom Fors-

berg och Wermke (2012) och Wermke (2010) jämfört svenska och tyska 

lärares fortbildning om internationella kunskapsmätningar. Därefter görs 

en nordisk utblick till Finland och Norge. I det tredje stycket återkommer 

jag till Tyskland som då jämförs med Österrike och England, eftersom 

viktiga receptionsstudier ställt dessa länder mot varandra. Avslutningsvis 

följer ett axplock av studier från övriga länder, för att visa på forsknings-

fältets bredd. 

Studierna av lokal IK-reception bygger på skilda teoretiska ansatser. De 

kvalitativa finska IK-receptionsstudierna (Chung, 2009; Öztürk, 2013) är 

normativa; de syftar främst till att få finska lärare och rektorer att ge 

receptet till goda PISA-resultat. De kvalitativa norska receptionsstudierna 

är kritiskt orienterade (Eggen, 2010; Fladmoe & Leiulfsrud, 2012). Den 

tyska forskningen i ämnet är främst kvantitativ, deskriptiv och nyttoorien-

terad (Fabricius, 2009; Rolff, 2001). 

Sverige 

Forsbergs och Wermkes (2012) enkät till 199 lärare på sexton 

högstadieskolor i Stockholms län hösten 2008 visade att internationella 

kunskapsmätningar var en ”negligible factor among Swedish teachers” 

(a.a., s. 754), till skillnad mot hur det förhöll sig för tyska lärare. Endast 

sex procent de svenska lärarna hade deltagit i universitetskurser om IK, 

arton procent hade någon gång fått genomgångar av IK på sin skola, nio 

procent hade diskuterat IK med ämneskollegor och sex procent hade 

diskuterat det med kollegor som hade undervisning i samma årskurs. Av 

det fåtal som sade sig ha kommit i kontakt med IK hade flertalet endast 

gjort det en eller två gånger. Exempelvis hade endast en lärare i deras 

studie diskuterat IK mer än två gånger med kollegor som undervisade i 
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samma årskurser. Bland tyska lärare hade exempelvis två tredjedelar 

diskuterat IK med ämneskollegor, flertalet återkommande. Forsberg och 

Wermke (2012) diskuterar om frånvaron av självinitierade IK-relaterade 

aktiviteter hos svenska lärare kan bero på en gammal och djupt inbäddad 

tradition att i första hand agera utifrån statligt och politiskt initierade 

imperativ, vilket IK hittills inte varit för lärare. De framför också 

hypotesen att frånvaron av IK i svenska lärares fortbildning och 

självinitierade samtal skulle kunna bero på att internationella 

kunskapsmätningar i Sverige, som deltagit alltsedan 1960-talet, ses som 

ett så naturligt inslag att det inte behöver diskuteras vidare.  

Också ett par andra studier indikerar att PISA och andra internationella 

mätningar inte var något vanligen förekommande samtalsämne i de 

svenska skolorna på 00-talet. Exempelvis fann Nauclér (2010), två år före 

min studie, att majoriteten av de ingående lärarna sällan diskuterade 

internationella kunskapsmätningar.  En tredjedel av lärarna betraktade 

sina kunskaper om PISA som ”mycket bristfälliga” (Nauclér, 2010, s. 39), 

och för TIMSS var andelen dubbelt så stor. När rektorer (Hult, Lundström 

& Edström (2016) och lärare (Hult & Edström, 2016) tillfrågats om olika 

typer av utvärderingars lokala påverkan visar det sig att vare sig rektorer 

eller lärare ägnar de internationella eller nationella speciellt stor 

uppmärksamhet. 

Höög, Bredeson, och Johansson (2006) visade att PISA inte alls nämn-

des av svenska rektorer när de tillfrågades om begreppen framgångsrika 

respektive effektiva skolor. Rektorers intresse för internationella utblickar 

var under 2000-talets första år lågt; de ägnade begränsad tid åt IK-rap-

porter eller andra internationella jämförelser. Den diskussion som fördes 

på policynivå om ”standards, accountability and effectiveness” vid denna 

tid (a.a. s. 274) återspeglades inte heller bland rektorerna.  

En undersökning av SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) från 

2014 visar att så mycket som två tredjedelar av Sveriges lärare – liksom 

befolkningen i övrigt – anser att kvaliteten i svensk skola försämrats under 

senare år. Undersökningen visar också att dubbelt så många både lärare 

och medborgare är positiva till att använda IK som mått på svensk skolas 
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kvalitet än de som är kritiska till en sådan användning (Lindblad, Nilsson 

& Lindblad, 2015).  

På liknande sätt beskriver forskaren Margaretha Serder (2015) hur hon 

under sin doktorandtid ständigt mötte skolledare och lärare som burit på 

”en stark uppfattning om att svenska elevers kunskaper faller, alternativt 

försämras (generellt), och att PISA-resultaten är obestridliga” (a.a., s. 22). 

Bilden av skolan i Sverige – hur väl de elever och lärare som befolkar 
skolan lyckas i sitt dagliga arbete – vill jag därför påstå med tiden ha blivit 
infärgad av och sammankopplad med svenska elevers prestationer i PISA 
(Serder, 2015, s. 21). 

Norden 

Det finska lärarfackförbundets tidning präglades åren efter den första 

PISA-studien av ledarartiklar som framhöll de finska lärarnas och den 

finska lärarutbildningens betydelse för framgången (Rautalin & 

Alasuutari, 2007). Chungs (2009) intervjustudie från 2005-2006 visar att 

även finska högstadielärare och deras rektorer i första hand förklarar 

landets PISA-framgångar med kvaliteten på lärarkåren, vilken i sin tur 

sägs bottna i den långa och gedigna lärarutbildningen. Det är anmärk-

ningsvärt att också alla rektorer betonar lärarnas förtjänst, samtidigt som 

ingen rektor lyfter fram den egna yrkeskategorins del i PISA-resultaten.  

Som näst viktigaste förklaring i Chungs avhandling anger hon det auk-

toritära finska samhället vilket de intervjuade menar ger bättre klassrums-

disciplin, större distans lärare-elev och bättre elevuppförande än i andra 

nordiska länder. Många rektorer kontrasterar dessa beskrivningar mot 

Sverige, vilka de dock menar bättre odlar elevernas självkänsla och glädje 

inför skolan. Betydelsen och värdet av utbildning i ett land som hotats från 

både väster och öster tas också upp som en förklaring till framgångarna av 

de som arbetar i finska skolor. En del av de lärare och rektorer som tycker 

att Finland borde ta emot fler invandrare säger att den låga immigrationen 

också kan ha bidragit till bättre PISA-resultat än i andra nordiska länder. 

Det finns rektorer som önskar att de också fick åka till andra länder för att 
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lära vidare, då de tror på att lära av andra, dock utan att kopiera färdiga 

lösningar.  

Ett par exempel i Chung (2009) visar hur finska rektorer och lärare fått 

känna på avundsjuka från nordiska kollegor vilka kommit som ”PISA-

turister”, då dessa påstått att Finlands framgångar bygger på provhysteri 

och orimligt drillande. De finska pedagogerna som var mycket stolta över 

landets PISA-resultat hade känt sig provocerade av påhoppen och menade 

att PISA inte alls handlar om utantillkunskaper, utan om läsförmåga, 

förståelse, förmåga att dra slutsatser och lösa problem. Generellt är såväl 

rektorer som lärare positiva till PISA, även om några ser det som en 

begränsning att PISA endast mäter tre ämnen och att kunskapsmätningen 

inte tar hänsyn till kulturella skillnader mellan länder. De skulle önska 

mer kvalitativa studier för att se bortom resultaten. Det finns också far-

hågor att PISA-framgångarna ska göra dem bekväma och därigenom 

hindra fortsatt skolutveckling. I de finskspråkiga skolorna finns, till skill-

nad mot i de svenskspråkiga skolorna i Finland, en oro över att eleverna 

inte finner skolan nöjsam.  

Chung (2009) konstaterar också att finska rektorer och lärare gärna 

betonar skillnaderna gentemot asiatiska länder, vilka de menar har för 

höga förväntningar, för dåligt stöd till de svagaste eleverna, samt i första 

hand utifrånmotiverade elever. Samtidigt säger några rektorer – och 

antyder kausalitet – att både Finland och Asien har höga resultat men ock-

så mycket oro bland sina elever. Rektorer menar att social träning skulle 

behöva komma in i den finska läroplanen. Generellt anses dock balansen 

god mellan flexibilitet och tradition, liksom mellan avslappnad atmosfär 

och auktoritet.  

Det finns också rektorer och lärare i Chungs (2009) undersökning som 

ser tecken på att elever börjat ägna alltmer tid åt vänner och internet 

istället för läsning och läxor. Även föräldrar har allt mindre tid att hjälpa 

till vid läxläsning, och sammantaget gör detta att några respondenter 

förutspår en kommande PISA-nedgång. Andra rektorer och lärare menar 

att Finlands enda problem just nu är att de duktiga eleverna inte får 

stimulans att komma vidare. En annan grupp intervjuade hävdar att de 
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goda PISA-resultaten härrör från en tid då den professionella friheten var 

stor, men att denna under de år som närmast föregått intervjun kommit 

att kringskäras allt mer, genom centrala direktiv om exakt timfördelning 

mellan ämnen och dylikt (Chung, 2009).  

Även Öztürk (2013) har intervjuat finska lärare efter PISA-fram-

gångarna och kommit fram till att mycket av framgångarna kopplas till 

läraryrkets status som profession i Finland. De finska lärarna känner att 

de har stor autonomi, och de använder denna ansvarsfullt genom att satsa 

på elevernas inre motivation och skolengagemang. Finska lärare betonar i 

väsentligt högre grad än turkiska lärare vikten av kreativitet, problem-

lösning och sociala perspektiv på utbildning. 

Fladmoe och Leiulfsrud (2012) genomförde under 2009 gruppinter-

vjuer med finska respektive norska lärare i områden med olika social 

status (”hög”- respektive ”lågstatusskolor”). Forskarna ville undersöka 

gensvaret hos lärare på det allmänna debattklimat som följt av de finska 

PISA-framgångarna och det norska PISA-misslyckandet. De fann att 

norska lärare, oavsett skolans status, kände sig nedskrivna av massmedia. 

Forskarna noterar också att lärare på högstatusskolor i Finland och 

lågstatusskolor i Norge lättast identifierar sig med det nationella talet om 

skolan eftersom detta också korresponderar med deras egen verklighet. 

Norska föräldrar har efter PISA-chocken allt oftare kommit att uttrycka 

sin oro över undervisningskvaliteten till lärare. Det är något som sällan 

händer i Finland där föräldrar mest talar med lärarna om hur barnen mår. 

Det tydligaste resultatet – uttryckt av alla lärare i båda länderna – var att 

läraryrkets status sjunker och att mängden byråkrati ökar. I båda länderna 

upplevs läraryrkets status vara fallande, i synnerhet bland lärarna på låg-

statusskolor. I Finland möts dessa lärare av kritik från allmänheten för att 

de har långa sommarlov. I Norge känner lärare på lågstatusskolor att hela 

skulden för elevernas svaga resultat läggs på dem, och de vågar inte ens 

säga att de är lärare till människor som de möter i andra sammanhang.  

Fladmoe och Leiulfsrud (2012) visar att norska lärare känner sig ansatta 

från såväl allmänhet, föräldrar och rektorer. Finska lärare får däremot inte 
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klassrumsbesök från sina rektorer, utan tilltros ha kompetens att själv-

ständigt bedriva sitt arbete. Även om finska lärare upplever att deras kom-

petens tilltros, så är inte heller det finska lärarlivet problemfritt. Många 

finska lärare ser det som otillfredsställande att de nu måste tala om 

klienter istället för barn och att ”purchaser-provider”-modellen har kring-

skurit deras kreativitet. Norska lärare säger att studiefärdigheter och prov, 

efter PISA:s inträde, alltmer kommit i fokus. De beklagar att utbildningens 

icke mätbara aspekter såsom ”art, creativity and social skills” (a.a., s. 169) 

kommit att hamna i bakgrunden. Samtidigt är lärarna positiva till att K06 

(Kunnskapslöftet) ersatt L97 (Læreplan 97) som de ansåg innehålla alltför 

mycket ”play and fun” (a.a., s. 169). De norska lärarna uttrycker dock prob-

lem med ständiga läroplansbyten, där tid för implementering saknas.  

Fladmoe och Leiulfsrud (2012) konkluderar att det allmänna opinions-

klimatet kring skolan blir betydelsefullt för lärare om det stämmer med 

deras egna erfarenheter eller tjänar deras egna intressen. Opinionskli-

matet spelar däremot liten roll för lärarna på högstatusskolan i Norge 

eftersom det uppfattas som löst kopplat till dessa lärares egen arbetssitua-

tion. Den lokala kontexten har större betydelse i lärarnas yrkesutövning 

än den nationella. Lärare på en högstatusskola i Norge känner således 

större stöd från föräldrar och annan omgivning än lärare på en lågsta-

tusskola i Finland. Allra störst är dock stödet när det lokala och nationella 

samverkar positivt, såsom för lärarna på den finska högstatusskolan.  

Fladmoe och Leiulfsrud (2012) menar att då en yrkesgrupps status 

minskar så ökar den allmänna opinionens styrande påverkan. Finska 

lärare upplevde inte att opinionstrycket hade påverkat deras undervis-

ning.  Detta kände emellertid de norska lärarna skedde genom ökat tryck 

från föräldrarna, samt nya reformer och direktiv. De norska lärarna talar 

också om sjunkande status, jämfört med andra yrken, och om minskande 

autonomi, alltså en lägre grad av frihet i yrkesutövningen. Även de finska 

lärarna beskrev sjunkande status, men ansåg sig fortfarande ha hög grad 

av professionell autonomi.  

Eggen (2010) har intervjuat norska lärare, rektorer och skolinspektörer 

angående skolutveckling. Då hon genomförde intervjuerna i sex olika 
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skolor i en kommun på norska Östlandet strax efter att PISA figurerat 

mycket i media runt årsskiftet 2007/2008 (en månad efter pressreleasen 

av PISA 2006) började samtliga respondenter spontant tala om PISA:s 

betydelse i de lokala skolorna. En av huvudslutsatserna är att PISA skapar 

förväntningar på skolan och det pedagogiska uppdraget som sedan lärare 

och rektorer anpassar sig till. Rektorer och lärare menar att politiker och 

media använt PISA mer än vad det finns täckning för. Flera tycker också 

att den vanlige läraren borde släppas in i debatten. Norska lärare och 

rektorer är väl medvetna om att PISA:s ramverk inte är framtaget för att 

spegla norska läroplaner och av denna anledning ser många det som 

problematiskt att PISA ges så stort medialt utrymme. Däremot är det få 

som kritiserar PISA-studien per se. I de fall kritik förekommer finns 

ifrågasättandet om norska elever verkligen gör sitt bästa i denna typ av 

studier och om problemen med att jämföra mot Finland som inte har 

någon betydande invandring och där elevernas skoltrivsel antas vara låg.  

Lärarna i Eggens (2010) studie menar att det positiva med den mediala 

PISA-debatten är elevernas ökade engagemang inför skolarbetet. Men i 

debattens spår har de norska lärarna också kommit att känna sig ansatta 

inte bara av politiker och media, utan även av föräldrar som flyttat fram 

sina positioner och allt oftare ifrågasätter undervisningen. Rektorer upp 

manar vanligen sina lärare att lyssna till föräldrar, men också att visa på 

professionell integritet genom att sätta gränser för deras inflytande. 

Lärarna funderar också allt mer själva kring undervisningsförbättringar. 

Dessutom har den nationella PISA-diskussionen i många skolor givit 

upphov till interna diskussioner bland lärare om professionalitet, 

kunskap, lärande och föräldrabemötande. I kollegiet diskuteras vad som 

kännetecknar den goda läraren, den goda handledaren och vad som kan 

ge dem energi i den snålblåst de nu upplever. Många känner ett trängande 

behov av att hålla den diskussionen levande och inte låta medierna 

frustrera dem. Många rektorer ger också sina lärare dubbla budskap – de 

får inte låta sig dras ned och bli modlösa av den politiska debatten, men 

de måste samtidigt vara öppna inför att lära sig från PISA. Det finns hos 

rektorer tydliga spänningar mellan kritiska förhållningssätt och behovet 
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av att främja lärande och konsensus i organisationen. En skola som blivit 

uttagen att vara med i nästkommande PISA-undersöknings förstudie har 

bestämt att man inför detta skall studera PISA systematiskt inför sitt 

deltagande. 

Eggen (2010) visar att både rektorer och lärare motiverar sitt agerande 

utifrån läroplanen, men försöker också i viss mån balansera detta med 

hänsyn till tolkningar och diskussioner av PISA-resultaten, något som 

leder till inre konflikter. Samtidigt finns det lärare som säger att de bara 

följt den tidigare läroplanen och därför inte kan lastas för PISA-resultaten. 

Läroplanen ges med detta resonemang avgörande betydelse för resultaten. 

Med läroplanen, Kunnskapslöftet (K06), menar lärare att myndigheterna 

pekat ut en ny riktning, med ökat fokus på förmågor och lärande. Det finns 

här en kluvenhet. Några menar att det är bra att skolan nu fokuserar det 

viktigaste, medan andra säger sig se en risk att allt som är bra i norsk skola 

nu kastas överbord till förmån för fokus på PISA-resultat. Det är dock 

ingen rektor eller lärare som talar om ökat fokus på något speciellt 

skolämne och inte heller att PISA skulle ha påvisat att något enskilt ämne 

är extra problematiskt.  

Eggen (2010) visar att internationella kunskapsmätningar såsom PISA 

kan bidra till skolutveckling under förutsättning att personalen både upp-

lever underlaget relevant och har teoretiska verktyg för att reflektera kring 

resultat och förutsättningar. Sammanfattningsvis visar både Eggen (2010) 

och Fladmoe och Leiulfsrud (2012) att PISA:s inflytande i Norge varit 

betydande, från policy och ned till klassrumsnivån.  

Tyskland, Österrike och England 

I Tyskland har PISA haft ett ”tsunami-liknande” inflytande utan mot-

stycke i något annat land (Gruber, 2006); den tyska självförståelsen, som 

tidigare varit så fast förankrad i begreppet ”Bildung” och övertygelsen att 

man är de stora poeternas och tänkarnas hemland, har skakats i grunden 

(Tröhler, 2011). Det fanns dock redan före PISA en gryende krisdebatt 

riktad mot tyskt skolväsende: 
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The ‘PISA-shock’ had been preceded by the considerably less violent 
‘TIMSS-shock’ four years earlier, which made the public aware of 
international large-scale assessments (Waldow, 2009b, s. 476). 

Redan de svaga TIMSS-resultaten 1995 och den debatt som därpå följde 

fick Kohler (2002, 2005) att studera det lokala mottagandet. Det visade 

sig att användningen av TIMSS i tyska skolor åren kring millennieskiftet 

främst var symbolisk utan praktiska implikationer. Imhofs (2005) 

enkätstudie som fokuserat på lokalt PISA-mottagande har funnit stora 

skillnader i tyska lärares vetskap om och användning av IK, där de mer 

inlästa också var mest benägna att söka kvalitetsförbättringar i verk-

samheten. Liksom i Norge (Eggen, 2010) har PISA givit upphov till 

åtskilliga interna diskussioner bland lärare i Tyskland (Imhof, 2005). 

Merparten av lärarna ser kollegiala diskussioner som sin viktigaste IK-

informationskälla, även om det är i dagstidningar som de oftast möter IK. 

PISA-publikationer läses av en fjärdedel av tyska lärare och skolledare. De 

tyska lärarna kritiserar, i likhet med de norska, den politiska och mediala 

användningen av PISA och många känner sig personligt angripna. 

Samtidigt har knappast någon kommit att resignera inför läraruppdrag på 

grund av detta (Imhof, 2005).  

Sedlmeier, Böhm, Lindner och Schmidt (2006) visar att de flesta tyska 

lärare identifierar orsaker till de tyska PISA-resultaten både inom och 

utanför skolan. Lärarna ger ett flertal konkreta förslag till förändringar 

som skulle kunna leda fram till förbättrade PISA-resultat. Förslagen ryms 

inom skolans ram och vilka ligger, enligt Sedlmeier m fl (2006), ganska 

väl i linje med pedagogisk och psykologisk forskning. Ostojic (2011) visar 

att den österrikiska PISA-receptionen har tett sig annorlunda i dessa 

avseenden. Österrikiska lärare, i synnerhet de i Hauptschule (folkskola), 

betraktar föräldrar, elever och invandring som huvudorsaker till landets 

svaga PISA-resultaten. Lärarna tror inte att resultaten kommer vändas 

genom deras åtgärder eller skolutveckling, eftersom faktorer utanför 

skolan anses ha en större inverkan. Rolff (2001) visar att även tyska lärare, 

innan den första PISA-studien presenterades, främst pekade på elever, 
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föräldrar och samhällsförändringar som faktorer bakom dalande prov-

resultat. Exempelvis nämndes minskat läsande, försämrad koncen-

trationsförmåga och för mycket fritidsaktiviteter. Lärare, skolförvaltning 

och skolpolitik betraktades som minst skyldiga till det otillfredsställande 

tyska utfallet i TIMSS 1995. 

Numera omfattar nästan alltid nya trender och reformer samtliga Tysk-

lands förbundsländer (Cortina, Baumert, Leschinsky, Mayer & Trommer, 

2003). Enligt Wacker och Rohlfs (2013) beslöts efter de svaga resultaten i 

TIMSS 1995 och PISA 2000 att alla tyska förbundsländer från och med 

skolåret 2005/2006 skulle implementera ”Bildungsstandards”. I och med 

detta har transparensen ökat och ansvarsutkrävande möjliggjorts. Lärare, 

i Wacker och Rohlfs (2013) studie, vittnar också om att de bytt sin tidigare 

katederundervisning mot en betydande grad av grupparbeten och elev-

presentationer, samt lagt ett större fokus på bedömning av kompetenser. 

Ramsteck och Maier (2015) menar att lärares stoffurval och arbetssätt har 

förändrats, men att internationella kunskapsmätningars inflytande på 

skolutvecklingsprocessen generellt varit begränsat. 

Den största studie av lokal PISA-reception som jag funnit är monografi-

avhandlingen ”Ergebnisse, Rezeption und Konsequenzen des ersten PISA-

zyklus in Sachsen und England” av Annemone Fabricius (2009). I den 

första PISA-cykeln ingår studierna från 2000 (läsning huvudämne), 2003 

(matematik huvudämne) och 2006 (naturvetenskap huvudämne). Det är 

intressant att Sachsen i Tyskland jämförs med England, eftersom England 

liksom Sverige hade goda PISA-resultat år 2000, vilka sedan kom att 

sjunka under de närmast följande studierna. Fabricius lärarenkät från 

2008 visar att nästan hälften av de engelska lärarna aldrig hört talas om 

internationella kunskapsmätningar, medan vetskapen i Sachsen var stor; 

där ansåg mer än en tredjedel av lärarna sig ha studerat IK både intensivt 

och djupgående. Nästan alla sachsiska lärare såg internationella mät-

ningar som viktiga, vilket också flertalet av de engelska lärare som hört 

talas om studierna gjorde. I Sachsen diskuterade nästan alla lärare 

internationella kunskapsmätningar med kollegor, en tredjedel även med 

elever och en sjättedel använde lektionstid till IK-uppgifter. I England 
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hade endast var tionde lärare diskuterat internationella studier med 

kollegor, två procent med eleverna och endast en av tvåhundra lärare hade 

gett sina elever IK-uppgifter på lektionstid. Två tredjedelar av sachsiska 

lärare uppgav att IK påverkat deras undervisning, medan detsamma 

endast gällde för var tionde engelsk lärare. I båda länderna opponerade 

sig lärare mot tiden som åtgick till externa utvärderingar i allmänhet, men 

bara i England ansåg en majoritet av lärarna att utvärderingar hotade 

deras autonomi. 

Andra länder 

Pinto (2015) redovisar en enkätundersökning bland 51 lärare i norra 

Portugal. Lärarna menar att internationella kunskapsmätningar kommit 

att öka matematikämnets betydelse i portugisisk grundskola. Samtliga 

tillerkänner IK reell betydelse som de skattar till mellan tre och fem på en 

femgradig skala. 

Det finns också studier som visar att PISA haft stort inflytande på alla 

nivåer i spansk- och portugisisktalande länder (Bolívar 2011): 

The analysis of discourse shows in the Ibero-American press shows that 
PISA has a high impact on the way teachers, parents and governments 
look at education (Bolívar, 2011, s. 61).  

Bolívar (2011) beskriver en studie från Massot 2006, som visar att den 

starkt negativa spanska mediala PISA-rapporteringen har påverkat skolor 

negativt. Han skriver vidare, med referens till Souzas (2005) artikel i 

brasilianska Financial Times, att det i Brasilien ägnats mycket möda åt att 

göra PISA-resultaten begripliga för lärare. På detta sätt försöker centrala 

skolmyndigheter och utbildningsdepartementet få lärarna att känna delat 

ansvar för den framtida uppryckning som dessa ansett nödvändig.  

Italienska lärare har länge uppskattat läroplaner ”traditionally based on 

disciplinary knowledge” (Palomba & Paolone, 2011, s. 110) och har därför 

i de flesta fall varit motståndare till att deras elever deltar i internationella 

utbyten eftersom de då missar stoff ur den italienska läroplanen. Palomba 

och Paolone (2011) har dock kunnat visa att italienska lärare nu, tack vare 
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PISA och OECD som har ett mycket gott anseende i Italien, kommit att få 

en alltmer positiv attityd till kompetensinriktad undervisning än den 

tidigare relativt ensidiga kunskapsmemoreringen. Detta torde också 

hänga samman med att de nationella proven i Italien kommit att 

harmonieras med PISA:s ramverk. PISA har givit legitimitet åt kompe-

tenser, vilket i sin tur gjort lärare allt mer positiva till internationella 

elevutbyten. Det som eleverna lärt sig utomlands uppfattas inte längre 

som avskilt från italiensk läroplan. OECD bidrar, enligt Paolone (2011), 

genom PISA till en i grunden ny syn på utbildning bland lärare i Italien.  

Ruairc (2011) har intervjuat en rektor och en lärare som var ansvariga 

för genomförandet av PISA 2009 på en irländsk skola i ett socioeko-

nomiskt utsatt område. Både rektorn och läraren intar efter detta en 

mycket negativ inställning till PISA. De menar att det är inhumant att sätta 

elever – i synnerhet de socioekonomiskt svaga – att skriva ett så här långt 

prov utan raster. Både rektorn och läraren misstror numera PISA-

resultaten, då de menar att eleverna inte orkar göra sitt bästa när provet 

är så långt och så svårt. Testformatet gör också resultatskillnaderna 

mellan starka och svaga elever större än vad den egentligen är, menar de 

intervjuade.    

Sammanfattande reflektioner 

Internationella kunskapsmätningar är idag en av flera sociala teknologier 

som definierar utbildningssystemens uppgift. I många länder har lärarens 

betydelse under senare år betonats samtidigt som lärarens uppgifter 

alltmer kommit att definieras utifrån. Det finns forskning som tyder på att 

det bland svenska lärare kan finns en stor mottaglighet för nya idéer på 

grund av en utbredd professionell osäkerhet. De få studier som finns av 

svenska rektorers och lärares förhållande till internationella kunskaps-

mätningar indikerar att föga tid och engagemang ägnats IK under 2000-

talets första decennium. Betydligt större lokalt inflytande hade inter-

nationella kunskapsmätningar under samma tid i närliggande länder som 
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Tyskland, Finland och Norge. Lärare i dessa länder är relativt vana att 

diskutera internationella kunskapsmätningar med sina kollegor.  
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KAPITEL 3 
 

 

Teoretiskt ramverk  

 

Avhandlingens kunskapsintresse är att öka kunskaperna om och förståel-

sen av i vilken mån och hur internationella kunskapsmätningar tolkas och 

eventuellt omsätts av pedagogiska ledare och pedagoger i deras lokala 

praktik. Vid tidpunkten för intervjuerna var IK en relativt ny idé eller 

policyteknologi för skolchefer, rektorer och lärare. 

Ottoson (2009) identifierar fem typer av teorier för hur någonting 

framställs, sprids och slutligen mottas lokalt. Dessa så kallade knowledge-

for-action-teorier är: 1) knowledge utilization-teorier, som fokuserar på 

hur vetenskaplig kunskap tas till vara i till exempel policy eller näringsliv; 

2) implementeringsteorier, som behandlar hur policyn stegvis blir till 

handling; 3) transferteorier, som avser hur produkter, processer, idéer, 

kunskaper och policy från en kontext fungerar i en annan; 4) teorier om 

översättning, translation, som betonar språkets betydelse; 5) diffusions-

teori, slutligen, som handlar om hur innovationer (produkter, praktiker, 

program, policy och idéer), vilka upplevs som nya, sprids och tas upp 

lokalt. Teorierna har en del gemensamt, men skiljer sig också åt i en rad 

avseenden: “The roots, the concepts, the language, and the culture around 

these theories show them to be related but not synonymous” (Ottosson 

2009, s 13). Var och en av teorierna ger sina särskilda kunskapsbidrag.  

Som teoretiska verktyg för analysen i avhandlingen används både 

Rogers (2003) diffusionsteori, ”diffusion of innovations” och policy enact-

ment-ansatsen (Ball m fl, 2012). Jag menar att båda kan inplaceras i 

knowledge-for-action-teorifältet. Medan diffusionsteorin är ett tydligt 

exempel på den femte typen av knowledge-for-action-teori, har policy 
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enactmentansatsen kopplingar till såväl implementeringsteori, översätt-

nings- och spridningsteori. I avhandlingen kompletteras diffusionsteorins 

top-downperspektiv med enactmentansatsens kritiska kontextrelaterade 

aktörsperspektiv. Kombinationen av teorier hjälper mig att se mer 

generella mönster och samtidigt förstå betydelsen av det lokalt specifika. 

Policy enactmentansatsen kan ge kritiska korrektiv till diffusionsteorins 

linjära rationalitetstänkande.  

Jag inleder med en beskrivning av diffusionsteorin, som är en i utbild-

ningsvetenskapliga policystudier mindre vanlig ingång men som använts 

flitigt inom annan samhällsvetenskaplig forskning. Nedan tar jag upp bak-

grunden till teorin, dess räckvidd och begränsningar, huvudsakliga 

tillämpningsområden, samt de fem faser som individer genomgår från 

kännedom till användning av innovationer. Därpå presenteras och disku-

teras centrala utgångspunkter för enactmentansatsen. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av hur dessa teorier används tillsammans i föreligg-

ande avhandling. 

Diffusionsteorin 

Under intervjustudiens gång, våren 2012, stod det tidigt klart att flertalet 

respondenter såg de internationella kunskapsmätningar som en relativt 

ny företeelse. Mot denna bakgrund valdes diffusionsteorin, som är fram-

tagen just för studiet av idéer som uppfattas som nya, för min analys av 

det empiriska materialet. Diffusionsstudier tar informationskällorna, tids-

förloppet, aktörerna, det sociala systemet och innovationen i beaktande. 

Innovationen utgörs i min avhandling av internationella kunskapsmät-

ningar. Som socialt system betraktas växelvis den enskilda skolan och 

kommunen. Aktörerna är de lärare, rektorer och skolchefer som verkar 

inom de studerade sociala systemen. Tidsförloppet kan indelas i fem faser, 

vilka återges mera utförligt längre fram i kapitlet, där också skillnaden 

mellan interna och externa informationskällor beskrivs. 
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Diffusionsteorins framväxt  

Diffusionsstudier har förekommit inom utbildningsvetenskaplig forsk-

ning åtminstone sedan Pembertons (1936) undersökning av spridningen 

av obligatorisk skolgång mellan de amerikanska delstaterna. Everett 

Rogers, som kommit att bli diffusionsteorins mest framträdande företrä-

dare, inledde sin karriär på 1950-talet med diffusionsstudier av jordbruks-

innovationer. Redan under sitt avhandlingsarbete formulerade Rogers ett 

antagande att diffusion är en allmängiltig process möjlig att tillämpa inom 

alla områden där idéer som upplevs som nya sprids. Under åren som gått 

har Rogers fått möjlighet att testa giltigheten hos sin teori inom allt fler 

fält. Detta har lett till modifieringar och utbyggnad av teorin. Nya upplagor 

av boken ”Diffusion of Innovations” har därför publicerats ungefär vart 

tionde år, fram till och med den femte upplagan 2003.  

Forskningsfält inom vilka diffusionsteorin använts 

Diffusionsteorin har främst använts inom områdena jordbruksinnova-

tioner, marknadsföring och kommunikationsforskning, men var tionde 

studie har handlat om utbildning (Rogers 2003). En betydande andel av 

de utbildningsvetenskapliga diffusionsstudierna är inriktade på ICT och 

lärande, och många gånger är det införandet av ny teknik i matematik-

undervisning som beforskas. Teknikdiffusion och annan typ av ”hardware 

innovations” dominerar med andra ord när diffusionsteorin utnyttjas in-

om det utbildningsvetenskapliga fältet. Men Rogers teori har också 

nyttjats vid studier av ”mjuka” innovationer som policy, praxis, utvärde-

ringssystem och idéer. Exempelvis har Sauer och O'Donnell (2011) använt 

diffusionsteorin för att studera hur nya utbildningsprogram mottas av 

collegestudenter. Historieforskaren Wollons (2000) använder diffusions-

teorin för att visa hur Fröbels barnträdgårdar spreds men gavs olika inne-

håll på olika platser. I Rogers (2003) återges den skolchefsstudie som 

Carlson (1965) genomförde i Pennsylvania och som påvisade skolchefers 

stora betydelse för införandet av ”modern math” i delstatens klassrum.  
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Kritik mot diffusionsteorin 

Diffusionsteorin innehåller många delar som forskare kunnat välja bland 

efter behov, vilket säkert bidragit till dess stora popularitet. Men teorin har 

också kritiserats för de empiriska svårigheterna att belägga exakt vad det 

är som får människor att börja använda en innovation (Damanpour, 

1996). Larry Cuban, som i decennier använt diffusionsteorin, diskuterar i 

ett samtal med Petar Jandrić (Cuban & Jandrić, 2015) ett par generella 

problem med teorin. Cuban menar att man med diffusionsteorin löper stor 

risk att skuldbelägga de som inte tar till sig en innovation. Teorin tar t ex 

inte hänsyn till att lärare och andra aktörer har begränsat kontaktnät eller 

möjligheter att tillämpa innovationer. Teorin favoriserar också de som 

väljer att ta till sig nyheter, framför de som är eftertänksamma eller skep-

tiska. Cubans råd till diffusionsforskare är därför att hålla ett vaket öga på 

kontext och resurser, samt att se på implementeringsbeslutet på ett icke-

normativt sätt.  

Rogers (2003) har själv formulerat åtskillig kritik mot sin teori och de 

tillämpningar som förekommit. Exempelvis tar han upp problemet med 

att forskare betraktat innovationer som något som á priori är av godo, och 

måste upptas av alla medlemmar inom ett socialt system: 

The pro-innovation bias is the implication in diffusion research that an 
innovation should be diffused and adopted by all members of a social 
system, that it should be diffused more rapidly, and that the innovation 
should be neither re-invented nor rejected (Rogers, 2003, s. 106). 

Även om diffusionsforskarna efter hand blivit allt mer medvetna om dessa 

risker ser man fortfarande spår av sådant tänkande i många diffusions-

studier. Rogers (2003) tror problemet bottnar i att diffusionsforskningen 

har sina rötter i spridningen av jordbruksinnovationer vilka kunnat ses 

som odelat positiva för flertalet användare. Ett sätt att komma runt pro-

blemet, som denna studie tar fasta på, är att genomföra studier under 

beslutsförloppet, istället för efteråt, vilket flertalet diffusionsstudier gör. 

Härigenom blir studien mer öppen både för nytänkande (reinvention) och 

förkastande (avvisning).  
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Det andra problemet Rogers väljer att lyfta fram är ”the individual-

blame bias” (Rogers (2003, s. 118). Det är vanligare att enskilda individer 

än hela system beskylls för utebliven diffusion av en innovation. Rogers 

menar att forskare måste skilja på orsak och skuld. Forskare bör inte heller 

enbart använda individer som analysenhet, utan komplettera med andra 

enheter. Och slutligen uppmanas forskare att ha ett öppet sinne även för 

orsaker på systemnivå.  

Det tredje problemet som Rogers (2003) belyser är problemet för 

respondenter att minnas när och på vilka grunder de tog implemente-

ringsbeslut, i synnerhet då det förlöpt lång tid från beslutstagande till att 

respondenten kommit att tillfrågas. En lösning kan vara att tillfråga 

studiedeltagare kontinuerligt under processens gång. Det fjärde och av-

slutande problemet som Rogers (2003) lyfter fram är att tekniska 

innovationer ofta bidrar till ett ökat socioekonomiskt glapp. 

Innovationsbeslutsprocessens faser 

Diffusionsteorin beskriver i fem faser hur individer, liksom andra besluts-

fattande enheter, blir varse och eventuellt börjar tillämpa nya idéer, 

policies eller dylikt. Förloppet kan avbrytas, men processen kan också gå 

hela vägen från kännedom, via ställningstagande, beslut och implemen-

tering till konsolidering. Dessa faser fungerar strukturerande för det sista 

resultatkapitlet i avhandlingen och beskrivs här med utgångspunkt i 

Rogers (2003) om inte annat anges.  

Kännedom (kunskapsfasen) 

En individ tar ett första steg i innovationsbeslutsprocessen när hon får 

kännedom om den nya idén. Detta steg är kognitivt och tas oftast efter det 

att individen börjat känna ett behov av det som den nya idén 

representerar. Det kan tyckas märkligt att intresset för ett nytt fenomen 

föregår vetskapen om dess existens, men förklaringen ligger, enligt Rogers 

(2003), i tre socialpsykologiska barriärer: selektiv exponering, selektiv 

perception och selektiv retention (glömska). Människor exponerar sig inte 

för information som de inte är intresserade av och om denna ändå skulle 
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exponeras så tenderar de inte att uppfatta budskapet. Om nu även detta 

skulle ske så är sannolikheten stor att de glömmer bort den information 

de fått. Det kan dock undantagsvis förekomma mediehändelser som får så 

stor uppmärksamhet att de inte kan negligeras.  

Ställningstagande (övertygelsefasen) 

Om det första steget är relativt passivt och i huvudsak kognitivt, så är det 

andra steget betydligt mer aktivt och emotionellt – individen börjar själv 

att söka och värdera information. Eftersom massmedia ofta ger alltför 

generella kunskaper så söker individer i denna fas efter bekräftelse (social 

reinforcement) hos likar (homophily). Människor vill i detta läge veta om 

deras tankar verkar accepteras. De söker bekräftelse hos andra som tillhör 

samma grupp, som de arbetar nära med och som delar samma intressen 

eller värderingar. Interpersonella kontakter klargör och ger fördjupad 

information, vilket gör att de har potential att ändra även starkt rotade 

attityder. Eftersom en högre position vanligen är förenad med fler externa 

kontakter är det oftast högre chefer som först genomgår övertygelsefasen. 

För personer med begränsat kontaktnät kan massmedia förbli viktiga även 

för ställningstagandet. 

För att en individ ska genomgå övertygelsefasen och verkligen forma en 

attityd måste innovationen också kännas angelägen – positiva eller nega-

tiva känslor måste väckas.  

Beslut (beslutsfasen) 

Här involveras individen i aktiviteter som leder fram till ett beslut att 

antingen anta eller avvisa användning av innovationen. Idéns karaktä-

ristika är av stor betydelse för dess chanser att upptas och användas. Enkla 

idéer införlivas snabbare än komplexa. Innovationer som är synliga 

inkorporeras snabbare än abstrakta idéer. Det är också viktigt att nyheten 

är kompatibel med personers tidigare erfarenheter, behov och de normer 

som råder i det sociala systemet. Förändring handlar lika mycket om att 

överge en tidigare hållning som att inta en ny. I beslutsfasen är det vanligt 

att först anta idén i liten skala, innan äldre föreställningar överges. Ibland 
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kan det dock räcka att en kollega provat att använda idén för att andra ska 

gå direkt till användning. Om någon person i ens närhet har tagit till sig 

en ny idé och implementerat den ökar sannolikheten att man själv ska gå 

samma väg. 

Det är viktigt att skilja mellan aktiv och passiv avvisning av en idé, efter-

som dessa representerar skilda beteenden. I det första fallet har använd-

ning övervägts (aktiv avvisning), medan individen i det andra fallet inte 

ens tänkt tanken (passiv avvisning/ickeadaption).  

Det kan förefalla självklart att de som i föregående steg bildat sig en 

positiv uppfattning om nyheten här borde besluta sig för att implemen-

tera, men så är långt ifrån alltid fallet. Skillnaden mellan kunskap, attityd 

och praktik – ”The KAP-gap” (Rogers, 2003, s. 173) – kan ibland vara 

betydande.  

Implementering (genomförandefasen) 

De tre faser som ovan beskrivits är i första hand uttryck för en mental 

process. Det fjärde och femte steget involverar handling och därmed 

beteendeförändring. Implementering, påbörjad användning av en idé, 

sker oftast så fort ett positivt beslut har tagits. Fasen kan vara långvarig 

och anses avslutad först när den nya idén blivit institutionaliserad – när 

den ses som en naturlig del av individens eller organisationens liv. Paral-

lellt med påbörjad användning brukar också ett visst mått av informa-

tionssökning ske för att besvara frågor som: Hur kan jag använda inno-

vationen? Vilka problem kommer sannolikt uppstå? Idéer är inte helt fast-

låsta och fixerade fenomen, utan görs vanligen om efter lokala förutsätt-

ningar.  

Det är under implementeringssteget vanligt att nyheter modifieras av 

användarna – i synnerhet inom skolans värld (Rogers, 2003). Detta kan 

exempelvis förklaras av att skolan fungerar som ett löst kopplat system, 

enligt nyinstitutionell teori (Weick, 1976). Sannolikheten för modifiering 

ökar vidare med innovationens komplexitet, med människors brist på 

kunskap om idén och om dess konstituerande element endast är löst 

sammankopplade.  
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Större möjligheter till förändring innebär i sin tur snabbare spridning 

och upptagning av idén. Dessutom gör modifiering idén mer livskraftig 

över tid – färre överger den efter implementering. Informanters utsagor 

om modifiering måste dock tolkas med försiktighet. Det är vanligt att 

människor överbetonar den grad av modifiering som de själva har åstad-

kommit. 

I genomförandefasen klargörs också nyhetens plats i organisationen. 

När människor pratar om nyheten växer successivt en gemensam förstå-

else fram. Det är ofta närvaron av enskilda förespråkare som avgör om en 

nyhet blir implementerad i organisationen som helhet, i synnerhet om 

gynnaren befinner sig i ledande en ledande ställning. 

Konsolidering (bekräftelsefasen) 

Konsolidering, som också kan kallas rutinisering eller institutionalisering, 

uppstår då en nyhet blivit en integrerad del av enskilda människors eller 

organisationers liv. Nyheten är då inte längre någon nyhet och mister sin 

unika identitet. Efter att en individ har implementerat en innovation är 

det vanligt att hon deltar i den vidare spridningen, som ett led i att bekräfta 

riktigheten i det egna beslutet. Rogers kallar därför oftast konsolideringen 

för bekräftelsefasen. Det handlar för individen om att reducera mental 

dissonans. Ett annat sätt att undvika dissonans är att i detta skede endast 

uppsöka ny information som bekräftar riktigheten i det tagna beslutet. Om 

den mentala dissonansen inte reduceras och tvivel om riktigheten i 

implementeringsbeslutet uppstår kan individen fortfarande välja att 

överge innovationen. Obehaget av mental dissonans fungerar ofta som en 

stark drivkraft för förändring av kunskaper, attityder eller handlingar. Det 

finns två typer av anledningar till att överge användningen av en redan 

konsoliderad idé: att den inte levde upp till förväntningarna (disenchant-

ment discontinuance) eller att någon nyare idé kommit, som antas vara 

ännu bättre (replacement discontinuance). I det förstnämnda fallet kan 

orsaken också vara att en officiell varning gått ut mot innovationen. I alla 

de fem faserna som beskrivs kan den nya idén överges, men detta behöver 
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inte betyda ett definitivt slut. En individ kan alltid komma tillbaka till idén 

och ompröva sitt beslut; kanske med ny information vid handen.  

Diffusionsteorin är en handfast och väl beprövad teori som använder de 

fem faserna för att, utifrån den nya idén, beskriva förloppet från känne-

dom till konsolidering. 

Policy enactment-ansatsen 

Policy enactment-ansatsen ska inte ses som någon komplett vetenskaplig 

teori, utan är snarare en teoretisk ansats under uppbyggnad (Ball, 

Maguire, Braun & Hoskins, 2011a). Policy enactment-ansatsen förhåller 

sig kritisk till förklaringsmodeller som utgår från linjär rationalitet och 

top-down tänkande, dit även diffusionsteorin hör. Ansatsen erbjuder 

analytiska verktyg för studier av hur policies översätts och omdefinieras i 

skolkontexten. Lokala aktörer måste prioritera, navigera och omtolka 

bland mängder av policies och andra krav. De är således inte endast 

genomförare av policies, utan kan medverka aktivt i den lokala iscensätt-

ningen av dessa (Ball m fl, 2012). 

I policy enactment-ansatsen ses människan som en medveten aktör 

som samtidigt är inlemmad i språkliga strukturer. Policy enactment 

hanterar policy i skolan ur två skilda ontologiska utgångspunkter, vilka 

båda är nödvändiga för att förstå hur policy görs lokalt (Ball m fl, 2011a). 

Policy som diskurs beaktar ”the work of policy”, där läraren, rektorn eller 

skolchefen genom policyn görs till subjekt. Policy som text tar utgångs-

punkt i ”the policy work”, det meningsskapande och den tolkning och 

översättning som gör den enskilde till aktör i förhållande till policyn.  

Innan resonemangen om policy som text respektive policy som diskurs 

fördjupas är det viktigt att påpeka att policies eller sociala teknologier är 

av varierande karaktär. Ball m fl (2012) gör en åtskillnad mellan de 

imperativa och de uppmanande, vilket dock inte ska ses som någon 

dikotomi: 
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Policies rarely tell you exactly what to do, they rarely dictate or determine 
practice, but some more than others narrow the range for imaginative 
responses. (Maguire, Braun & Ball, 2015, s. 486) 

Distinktionen mellan dessa två policytyper är ändå viktig eftersom 

”different policies, or more precisely kinds of policy, position and produce 

teachers as different kinds of policy subjects” (Ball m fl, 2012, s. 92). Den 

nya läroplanen, Lgr 11, skulle kunna ses som ett exempel på en imperativ 

eller disciplinär policy, som typen också kallas. Denna policytyp innehåller 

klara direktiv och producerar i första hand passiva policysubjekt, vars roll 

är att implementera fattade beslut. Därmed görs kommunala skolchefer 

och rektorer till genomdrivare av policy (Ball m fl, 2011a). Det vill säga att 

imperativa/disciplinära policies fordrar skolledningens genomförande, 

oavsett ledningens egna åsikter om policyn ifråga. Denna policytyp kan på 

gott och ont förenkla lärares yrkesutövning. Tolkning och översättning 

sker i detta fall inom begränsade ramar (Ball m fl, 2011a). De skolor som 

valts ut att genomföra någon internationell kunskapsmätning har också 

fått ett policyimperativ; de är ålagda att delta då det råder uppgiftslämnar-

skyldighet (SFS2010:800, Skollagen ). För de skolor som inte selekterats 

uteblir imperativet och de internationella kunskapsmätningarna blir där-

med till någonting både frivilligt och omtolkningsbart (jfr Erlingsdóttir, 

1999). Den uppmanande policyn inbjuder skolpersonal till agentskap (Ball 

m fl, 2012), att utifrån professionalitet, omdöme och passion delta i 

görandet av policy, något som dock inte alltid realiseras i praktiken.  

Policies such as these can also be ignored, or underplayed or sidelined, 
they can be spaces of delay or neglect or creative re-packaging. (Ball m fl, 
2012, s. 94) 

Att en policy är uppmanande behöver dock inte betyda att den är mindre 

verksam; den mjuka styrningen kan, som tidigare beskrivits, vara den 

mest djupgående.  



 

  37  
  

Policy som text 

Aktörernas görande eller icke-görande av policy kan först ta vid efter det 

att de mött, tolkat och förstått den utifrån sina förutsättningar. Jag vill 

särskilt lyfta fram tre aspekter av policy som text, vilka alla är centrala för 

lokalt policyarbete och möjliga att tillämpa på denna avhandlings empiri. 

För det första betoningen av policy enactment som en process som inrym-

mer både tolkning (decoding) och översättning (recoding) (Ball m fl, 

2011a). För det andra den typologi över roller och positioner som skolper-

sonal kan inta när de gör policy (Ball, Maguire, Braun & Hoskins, 2011b). 

Den tredje aspekten handlar om kontextens stora betydelse för det som 

sedan sker lokalt (Braun, Ball, Maguire & Hoskins, 2011). Dessa aspekter 

utvecklas kortfattat i det följande. 

Enactment: Både tolkning och översättning 

Ball m fl (2011a) menar att agentskapet i policy enactment är en svår-

fångad och icke-linjär process. Men för lättare kunna utforska och disku-

tera denna kan det vara fruktbart att se den som en procedur i två steg: 

tolkning (avkodning) och översättning (omkodning). För imperativa 

policies kan den lokala uttolkningen förläggas till skolledningen, som ger 

lärarna direktiv eller anvisningar, och lärarna huvudsakligen deltar i 

översättningen. I mer öppna policies är lärarna aktiva både i avkodnings- 

och omkodningsskedet. Tolkningen, den första förståelsen av och gensva-

ret på policyn, kan resa en rad frågor: 

Does the policy have to be done? Who will enact it? What does it really 
mean in practical terms? (Maguire m fl, 2015, s. 486)  

Rekontexutalisering (Maguire m fl, 2015) eller översättning (Ball m fl, 

2011a) innebär att policyn levandegörs i praktiken: 

The language of policy is translated into the language of practice, words 
into action, abstractions into processes. (Ball m fl, 2011a, s. 621) 

Under både tolkning och översättning finns även möjligheten att policyn 

glöms bort eller ignoreras.  
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Policyagentpositioner 

Ball m fl (2012, s. 49) har specificerat åtta policyagentpositioner som 

belyser olika sätt att utöva lokalt aktörsskap i förhållande till policy: 

Narrators, Entrepreneurs, Outsiders, Transactors, Enthusiasts, Trans-

lators, Critics, och Receivers. Individer intar inte alltid samma policy-

agentposition gentemot alla nya policies och kan ofta kombinera flera av 

positionerna. Dessa representerar olika sätt att skapa mening, tolka och 

översätta policy.  

Positionen som narrator är vanligen förbehållen personer med ledar-

uppdrag såsom skolchefer, rektorer, samt ämnes- och arbetslagsledare. 

Ledaren använder den prospektiva narrationen för att bryta med det som 

varit och bana väg för verksamhetsförändring, medan den retrospektiva 

syftar till att ge medarbetarna helhetsperspektiv och kontinuitet med det 

som varit.  

Aktörspositionen som policyentreprenör kan intas av karismatiska 

personer som identifierar sig med den aktuella policyn och som avsätter 

kreativitet, energi och engagemang för att den ska verkställas.  

Outsiders är aktörer av betydelse för policyprocessen som befinner sig 

utanför skolan. Ball m fl (2012), beskriver enbart outsiders såsom råd-

givare eller konsulter, vilka hjälper skolor att tolka eller översätta policy. I 

denna avhandling avses med outsiders alla på lokal nivå som befinner sig 

utanför den enskilda skolan, då även universitetsföreläsare och föräldrar.   

Transactors har det formella uppdraget att övervaka och återrappor-

tera policygenomförande. Dessa tillsätts när det råder lågt förtroende för 

de som genomför policyarbetet lokalt.  

Entusiaster kallas också för policymodeller eller policyparagoner och 

kan i vissa fall göra karriär på policyn. De blir ofta inflytelserika genom att 

i sin praktik levandegöra policyn på ett sätt som inspirerar andra. Dessa 

kan också inta aktörspositionen som översättare, men det är ingen nöd-

vändighet. Policyöversättaren brukar ”plan and produce the events and 

processes and institutional texts of policy” (a.a., s. 59).  

Ball m fl (2012) tilldelar det fackligt organiserade motståndet policypo-

sitionen som kritiker, men positionen används i denna studie mestadels 
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för att beteckna ”micropractices of resistance” (a.a., s. 63) som alla skulle 

kunna utöva. Ofta agerar kritikern med stöd av diskurser som tidigare va-

rit vanliga eller dominerande och bidrar på sätt till att hålla dessa levande.  

Policymottagaren är den åttonde och sista aktörspositionen som Ball 

m fl (2012) specificerar. Mottagare, vilka ofta är relativt oerfarna i sin 

yrkesroll, söker vägledning och riktning i sitt görande av policy.  

the smaller picture dominates, the bigger picture is mostly blurred and 
distant, managing in the classroom is the prime reality. (Ball m fl, 2011b, 
s. 632)  

Hantering av policyn undviks av den passive mottagaren så länge den inte 

har direkt inverkan på hans eller hennes verksamhet.  

Kontextens betydelse 

Kontexten har en central betydelse för hur policies mottas lokalt. Även 

skolor som på ytan förefaller likartade kan ha stora kontextuella skillnader 

när man gräver djupare. Enligt Ball m fl (2012) kan kontext betraktas i 

termer av fyra olika dimensioner: situerad, materiell, extern eller profes-

sionell-kulturell. Den situerade kontexten handlar om det område i vilket 

skolan ligger, de elever som den kan rekrytera och skolans historia. Många 

gånger definierar lärare sin skola genom elevunderlaget – ”students like 

ours” (Ball m fl, 2012, s. 22). Den materiella kontexten består av skolans 

lokaler, utrustning, budget och personaltäthet. Extern kontext handlar om 

det stöd och de förväntningar som finns på skolan från samhällets sida där 

viktiga inslag kan vara exempelvis läroplanen, skollagen och skolinspek-

tionen. Den fjärde och sista kontextuella dimensionen, professionell 

kultur, inrymmer dels en skolkultur bygd på personalens gemensamma 

värderingar och engagemang som utvecklats inom en skola över tid. Dels 

används begreppet professionell kultur för gemensamma yrkesmässiga 

värderingar som inte är knutna till den enskilda skolan. Exempelvis skulle 

Sveriges matematiklärare, eller för den delen rektorer som genomgått 

rektorsutbildningen under samma tid, kunna vara bärare av gemensamma 

värderingar och representera en professionell kultur.  
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Policy som diskurs 

I denna avhandling görs ingen diskursanalys, men för att ge en bild av 

enactmentansatsen som helhet behandlar jag kortfattat även aspekten 

policy som diskurs. 

En viktig utgångspunkt i den Foucault-inspirerade enactment-ansatsen 

är att policy konstrueras inom diskurser samtidigt som policyn också blir 

bärare av dessa diskurser. På detta sätt ges ramar för vilka tankar och 

uttalande som blir möjliga för de som arbetar inom skolväsendet, ”teach-

ers make meaning with the discursive possiblities available to them” (Ball 

m fl, 2011a, s. 612). En viktig aspekt för hur skolpersonal konstrueras som 

subjekt är policyns karaktär. Ett policyimperativ konstruerar andra typer 

av subjekt än en uppmanande policy.  

Lärare, som länge överbelastats och därigenom tvingats till ”coping and 

keeping up” (Ball m fl, 2011a, s. 616), har sällan kommit att reflektera över 

motstridigheten i olika policies. Detta har gjort lärarsubjektet instabilt, 

motsägelsefullt och manat fram pragmatiska sidor: 

a relatively superficial subject, defined more by responsiveness than 
principle, pragmatism rather reflection, action rather than judgment, 
each of these aspects is present but unevenly so (Maguire, Hoskins, Ball 
& Braun, 2011, s. 617). 

Motstridiga subjektspositioner är ett tecken på att skolpersonalen inte 

orkar, hinner eller har resurser att värja sig mot policyflödet (Maguire m 

fl, 2011).  

Det går också att studera subjektet i diskursen genom de uttryck för 

missnöje eller motstånd som oftast är oklart formulerade eller halvt dolda, 

som ”mummel” (Ball m fl, 2011a). Detta är motstånd som ofta baseras på 

undertryckta diskurser. Tanken är här att kritik svårligen låter sig ut-

tryckas språkligt utanför den rådande diskursen, eftersom diskursen också 

reglerar vilka språkliga formuleringar som finns tillgängliga: ”deviance is 

not only unacceptable – it cannot even be thought” (Bottery, 2000, p. 154, 

citerad i (Ball m fl, 2011a, s. 618). Den brittiska forskargruppen visade 
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exempelvis i sin studie (Ball m fl, 2012) att inklusionsdiskursen som varit 

aktuell under tidigare perioder, numera svårligen låter sig artikuleras.  

Policysubjekt lever i ett intertextuellt nät som sätter ramar för tänkande 

och uttalanden (Ball m fl, 2012). Detta nät har bland annat byggts upp av 

tidigare policies, vilka lever kvar som ett sediment ute i skolorna. Det 

intertextuella nätet och subjektets möjligheter förändras också hela tiden 

av alla de policies som är aktuella (”policyensemblen”). Vid studier av poli-

cy enactment måste den enskilda policyns mottagande förstås i relation 

till de policyavlagringar och hela den ensemble av policies som samtidigt 

existerar.  

Användning av det teoretiska ramverket 

Resultatkapitel 6-8 om skolchefer, rektorer och lärare är i huvudsak 

deskriptivt hållna. I det nionde kapitlet, Vägen till (icke-) användning av 

IK, nyttjas diffusionsteorin och policy som text från enactment-ansatsen 

parallellt, vilket berörs nedan. I kapitel 10, Slutsatser och diskussion, 

diskuterar jag hur väl teorivalet och kombinationen diffusionsteori och 

enactmentansats fungerat. 

Genom hela kapitel 9 betraktas de internationella kunskapsmätning-

arna, i enlighet med Rogers (2003), som en för respondenterna ny idé. I 

kapitlet belyses varseblivning och användning av IK med innovations-

beslutsprocessens faser som strukturerande princip. För att åstadkomma 

detta används teoretiska verktyg från både diffusionsteorin och 

enactment-ansatsens policy som text. Dessa förenas i att de båda betonar 

det lokala aktörsskapet. Samtidigt kompletterar diffusionsteorins ration-

alistiska perspektiv och enactment-ansatsens kritiskt-tolkande perspektiv 

varandra. Analysen av det gemensamma och generella kompletteras med 

den lokala kontextens mångfacetterade brokighet.  

Från diffusionsteorin hämtas tanken om ett generellt tidsmässigt fas-

förlopp från kännedom via ställningstagande till beslut, implementering 

och konsolidering. I enlighet med Rogers (2003) beaktas aktörernas 
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behov av olika typer av informationskällor. Den inledande kännedoms-

fasen behandlar respondenternas externa källor6 för IK-relaterad infor-

mation. Under den emotionella ställningstagandefasen fokuseras betyd-

elsen av interpersonella kontakter med kollegor. Det är samtal som, enligt 

Rogers (2003), brukar vara mycket viktiga när individer ska ta ställning 

till användning av nya idéer. 

I avsnittet Beslutsfasen, i kapitel 9, beskrivs tre typer av beslut bland 

respondenterna: 1) de som beslutat sig för att inte använda IK, 2) de som 

ställer sig positiva till att använda IK, men som ännu inte hittat former för 

en användning, 3) de som redan inlett en implementering. Efter Besluts-

fasen följer avsnittet Implementering och konsolidering; dessa faser 

behandlas tillsammans då de visat sig vara svåra att empiriskt skilja åt. 

Diffusionsteorin kompletteras i kapitlet med analytiska begrepp från 

enactment-ansatsens policy som text (Maguire m fl, 2011). Betydelsen av 

kontextens fyra aspekter – situerad, materiell och extern kontext, samt 

professionella kulturer – analyseras och diskuteras. Policy enactment har 

också inspirerat mig att reflektera över de policyagentpositioner som 

studiens respondenter väljer att inta i förhållande till internationella 

kunskapsmätningar. Jag kommer därtill att anknyta till enactment-

ansatsens decoding och recoding.  

 

  

                                                             
6 Externa informationskällor är sådana som befinner sig utanför det lokala systemet (Rogers, 2003). Till 

dessa hör media och föreläsare, men även samtal med kollegor räknas dit om de befinner sig utanför den 

egna kommunen eller skolan.  
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KAPITEL 4 

 

 

Upplägg och genomförande 

 

För att studera lokalt mottagande av internationella kunskapsmätningar 

valde jag att intervjua skolchefer, rektorer och lärare i skolor från olika 

geografiska kontexter och med skilda huvudmän. Ett alternativ hade varit 

att likt Fabricius (2009) ha genomfört en enkätundersökning för att täcka 

av ett stort antal respondenter. Min ansats gjorde det svårare att göra 

generaliseringar, men jag kunde å andra sidan tränga betydligt djupare in 

i respondenternas uppfattningar och eventuella agerande i förhållande till 

internationella kunskapsmätningar. Efter att de två första intervjuerna ge-

nomförts utvärderades datainsamlingsmetoden, och jag beslöt att fortsät-

ta med semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervjuguide 

avser att säkerställa att samtliga områden av betydelse behandlas, men 

medger också en flexibilitet i sättet att fråga, något som varit viktigt för att 

intervjuerna skulle kunna anpassas till respondenter och lokala förhål-

landen, och också kunna utvecklas till mer lediga samtal.  

I sin studie av hur utbildningspolitik ”görs” i skolan kompletterade Ball 

m fl (2012) intervjuer med observationer av bl a personalmöten och med 

insamling av artefakter. Jag övervägde initialt att närvara vid personal-

möten, men genom intervjuerna förstod jag tidigt att internationella kun-

skapsmätningar mycket sällan togs upp på dessa möten och jag avstod 

därför från att göra sådana observationer. Någon större systematisk 

insamling av artefakter med relevans för internationella kunskaps-

mätningar företogs inte. Att t ex samla in och analysera lokala policy-

dokument, skrivelser från skolchefer (motsvarande) till skolorna, fortbild-

ningsprogram och liknande hade kunnat tillföra studien en del, men hade 
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å andra sidan, av tidsskäl, tvingat mig att reducera antalet intervjuer, 

vilket jag bedömde som negativt. Jag studerade dock i möjligaste mån per-

sonalens anslagstavlor på de skolor som jag besökte. Både på Skola D och 

Skola Y fanns det tidningsartiklar uppsatta som hade anknytning till inter-

nationella kunskapsmätningar. På dessa skolor frågade jag därför om de 

uppsatta tidningsartiklarna, men vare sig rektorer eller lärare hade fäst 

någon större uppmärksamhet vid dessa anslag. Därför är det i allt 

väsentligt intervjustudien som utgör den empiriska grunden för denna 

avhandling.  

Som en förberedelse inför intervjustudien studerade jag hösten 2011 

hur de internationella kunskapsmätningarna beskrivits i media och i 

synnerhet Dagens Nyheter. Denna mediestudie, som både är ett empiriskt 

bidrag och en bakgrund till intervjustudien, presenteras i senare delen av 

kapitel 5, där också sökord och avgränsningar redovisas.  

I det följande klargör jag grunderna för urvalet av kommuner, skolor, 

skolchefer, rektorer, och lärare till intervjustudien. Deras karaktäristika 

beskrivs också översiktligt i några centrala avseenden. I kapitlet redovisas 

också vilka etiska överväganden som har präglat arbetsprocessen, samt 

den reflexivitet som varit vägledande i analysarbetet. Slutligen beskrivs 

analysarbetet steg för steg.  

Urval 

Ett variationsurval av kommuner, skolor och lärare gjordes, för att kunna 

täcka av olikartade kontextuella förhållanden inom skolsverige (jfr. 

Patton, 2015), något som var centralt bland annat för att kunna besvara 

avhandlingens fjärde forskningsfråga om att förstå skillnaderna i IK-

mottagande mellan kommuner, skolor, yrkeskategorier och individer. Va-

riationsurvalet lyckades väl avseende region, kommunpolitiskt styre, olika 

skolhuvudmän och socioekonomiska förutsättningar. Däremot blev för-

delningen mellan kvinnor män något skev: samtliga fem skolchefer var 

män, åtta av tolv rektorer samt tretton av de tjugotre lärarna. Vad gäller 

skolchefer så avböjde en kvinnlig förvaltningschef att låta sig intervjuas 
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och en annan hann sluta innan intervjun kunde genomföras. Den skeva 

könsfördelningen inom rektorsgruppen hänger samman med att skolorna 

valdes ut efter huvudman och socioekonomiska förutsättningar, utan att 

hänsyn tagits till fördelningen av män och kvinnor bland rektorerna. I den 

mån det var möjligt valde jag själv ut lärare med olika ämnesbakgrund och 

kön från skolornas hemsida, och samtliga dessa lärare tackade ja till 

deltagande. I de fall då skolornas hemsida inte gav en tydlig bild av perso-

nalen så ombads rektorerna att välja ut lärare med olika ämnesbakgrund 

till studien, vilket i flera fall blev män.  

I studien ingår fem kommuner valda för att representera såväl norra 

som södra Sverige. De representerar vidare olika kommunpolitiska majo-

riteter; tre av kommunerna är socialdemokratiskt och två är borgerligt 

styrda. Kommunerna valdes också med avseende på storlek. Tre av dem 

tillhörde kategorin Större städer, enligt Sveriges Kommuner och Lands-

tings (SKL) indelning, men i övrigt hade de vitt skilda kontextuella förut-

sättningar – AB(CD) som universitetsstad, G(H) som arbetarstad med 

betydande avstånd till närmsta lärosäte och ST(UV) som högskolestad i en 

industrität region. Det var också viktigt att få med en mindre kommun från 

norra Sverige (K) och en från södra delen av landet (Y). Kommunerna val-

des däremot inte ut med avseende på elevresultat eller andra elevka-

rakteristika. Viss sådan information har ändå medtagits i tabell 4.1 efter-

som elevernas resultat är en del av den situerade kontexten som skulle 

kunna ha betydelse för hur skolchefer, rektorer och lärare förhåller sig till 

prov och resultat i t ex internationella kunskapsmätningar. 

 

Tabell 4.1 Kommunurval: Kommunkategori, region, lokal politisk majoritet samt elevresultat    

 

 

 

                                                             
7 Genomsnittlig andel elever med slutbetyg i alla ämnen i årskurs 9 jämfört med riket för åren 2009, 2010 och 

2011.  Källa: Skolverkets databas SIRIS, bladet ”Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9, samtliga elever”. 

Kommun Kategori Region Styre Elevresultat7 

AB(CD) Större stad Norrland (s) Över 

G(H) Större stad Norrland (s) Medel 

K Pendlingsk. Norrland (s) Medel 

ST(UV) Större stad Götaland Borgerligt Medel 

Y K. i tätb. region Götaland Borgerligt  Under 
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I tre kommuner intervjuades förvaltningschefen och i de två kommuner 

där förvaltningschefen inte kunde delta representerar utvecklingsledaren 

den kommunala förvaltningen (tabell 4.2). Skolcheferna har alltså inte 

valts ut till studien utan följer med de utvalda kommunerna.  

 

Tabell 4.2  Skolchefer: Kön, ålder, erfarenhet och befattning 

Skolchef Kön Ung. ålder Erfarenhet8 Befattning 

AB(CD) Man 60 Mellan Utvecklingsledare 

G(H) Man 60 Mellan Utvecklingsledare 

K Man 40 Kort Förvaltningschef 

ST(UV) Man 50 Lång Förvaltningschef 

Y9 Man 60 Lång Förvaltningschef 

Skolcheferna har getts samma namn som kommunen de representerar. 

Således arbetar Skolchef AB(CD) i Kommun AB(CD). Parenteserna i nam-

net avser de fristående skolor som är belägna i kommunen. Följaktligen är 

Skola A och Skola B under den kommunala huvudmannens och skolche-

fens ansvar, medan Skola C och Skola D har en fristående huvudman.  

Högstadieskolor valdes ut från de fem kommunerna för att erhålla 

variation avseende huvudman, storlek och elevunderlagets socioekono-

miska förutsättningar. Det sistnämnda representeras i tabell 4.3 både av 

föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever med utländsk bakgrund. 

Skolornas resultat och vilka skolor som vid intervjustudiens genomfö-

rande var nystartade10 var inte urvalskriterier, men redovisas ändå i tabell 

4.3 då de kan vara av betydelse när jag senare ska försöka förstå skolornas 

situerade respektive materiella kontext. 
  

                                                             
8 Som kortare erfarenhet räknas här 0-5 år i yrket, 6-10 år som medellång, och mer än 10 år som lång.   

9 Telefonintervju. 

10 Nystartad betyder här att skolan var inne på sitt första eller andra läsår.  
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Tabell 4.3 Skolor: Huvudman, storlek, resultat, föräldrars utbildningsnivå och andel elever med 

utländsk bakgrund 

 

De rektorer som ingår i studien (tabell 4.4) bär alla huvudansvaret för sina 

skolor, d v s ingen är biträdande rektor. Lärarna (tabell 4.5) har i möjli-

gaste mån valts ut utifrån ämnesbakgrund. Avsikten var att från varje 

skola få en matematik- och NO-lärare samt en lärare med annan ämnes-

bakgrund. Detta lyckades inte till fullo, men variationen blev ändå stor. 

Rektorer och lärare har alla fått namn som börjar med samma bokstav 

som det fingerade namnet på den skola som de arbetar på, och dubbel-

namn är förbehållna rektorer. På skola A är exempelvis Anna-Lena rektor 

medan Alexandra och Anders är lärare. Bland rektorerna har några kom-

mit i kontakt med och t o m ansvarat för lokalt genomförande redan under 

sin tid som lärare. Ett exempel är Anna-Lena som både ansvarat för lokalt 

                                                             
11 Liten skola: mindre än 30 elever i årskurs 9; medelstor skola: 30-100, stor skola: över 100 elever i åk 9. 

Källa: Skolverkets databas SIRIS.  

12 Genomsnittlig andel elever med slutbetyg i alla ämnen i årskurs 9 jämfört med riket för åren 2009, 2010 

och 2011.  I de fall skolorna funnits kortare tid räknas snittet på de år skolan funnits Källa: Skolverkets 

databas SIRIS. 

13 Föräldarnas sammanlagda utbildningsnivå jämfört med riket. Skolverkets arbetsverktyg SALSA. 

14 Andel elever med utländsk bakgrund jämfört med riket. Skolverkets arbetsverktyg SALSA. 

Skola Huvudman Storlek11 Resultat12 
Föräldrars 

utb. nivå13 

Andel elever 

m utländsk 

bakgrund14 

A Kommunal Mellan Över Över Medel 

B Kommunal Mellan Under Under Över 

C Koncern Mellan Medel Medel Under 

D Lokal styrelse Mellan Över Över Medel 

G Kommunal Mellan Under Medel Över 

H 
Lokal styrelse  
konfessionell Liten - - - 

K Kommunal Mellan Medel Medel Under 

S Kommunal Mellan Under Under Under 

T Kommunal Stor Under Under Medel 

U Koncern Ny Stor Över Medel Över 

V Koncern Ny Liten - - - 

Y Kommunal Stor Under Under Medel 
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genomförande under sin tid som lärare och under sin tid som rektor, vilket 

också framgår av tabell 4.4. Rektorer och lärare som ansvarat för lokalt 

IK-genomförande har mött de internationella kunskapsmätningarna som 

ett tilldelat imperativ. Ett policymottagande under samma premisser som 

Perryman, Ball, Maguire & Braun (2011), vilka samtliga hade 

”responsibility for and who were/are legally accountable for enacting the 

specific policies that we have identified for study” (a.a., s. 184). Övriga 

respondenter i denna studie har kunnat förhålla sig till IK som någonting 

omtolkningsbart och frivilligt. 

 

Tabell 4.4 Rektorer: Kön, ålder, erfarenhet, rektorsutbildning, ämnesbakgrund (motsv) och IK-medverkan 

Rektor Kön 
Ung. 

ålder 

Erfaren-

het15 

Rektors-

utbildn. 

Ämnes-

bakgrund 

IK-medverkan 

Anna-Lena Kvinna 60 Lång Ja 
Lågstadie-

lärare, Sv2 

Rektor ansvarig 

Lärare ansvarig 

Bengt-Arne Man 60 Lång Ja Ma, Fy Rektor delegerat 

Carl-Gunnar  Man 40 Mellan Pågår Ma, NO 
Rektor delegerat 

Lärare ej ansv16 

Dan-Inge Man  50 Kort Nej Prakt/est Rektor delegerat 

Gert-Ola Man 50 Mellan Ja Prakt/est Rektor delegerat 

Hans-Åke Man 40 Mellan Ja Ingenjör Nej 

Kjell-Olof Man 50 Kort Pågår Ma, Fy Nej 

Stina-Tina Kvinna 50 Mellan Ja Sv, SO Nej 

Tuva-Li Kvinna 50 Kort Pågår 
Mellansta-

dielärare 

Nej 

Ulrik-Bo Man 40 Kort Pågår 
Ma, NO 

(England) 

Nej 

Valdemar-

Erik17 
Man 40 Mellan Ja Fritidsped. 

Rektor ansvarig 

Ylva-Karin Kvinna 40 Kort Pågår Sv, SO Nej 

 

 

Blandningen av lärare i studien är god; lärarna representerar en stor varia-

tion av skolämnen, åldrar och grader av lärarerfarenhet (tabell 4.5).  

                                                             
15 Som kort erfarenhet räknas 0-5 år, mellan 6-10 år och vid mer än 10 år som rektor räknas erfarenheten 

som lång.   

16 IK har genomförts på en skola där Carl-Gunnar tidigare varit lärare, men han var inte ansvarig för 

genomförandet på den skolan.  

17 Telefonintervju 
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Tabell 4.5 Lärare: Kön, ålder, erfarenhet, ämnesbakgrund (motsv.) och IK-medverkan 

Lärare Kön Ålder Erfarenhet18 Ämnesbakgrund IK-medverkan 

Alexandra Kvinna 40 Medel Sp, En Ej ansvarig 

Anders Man 40 Medel Ma, NO Ansvarig 

Betty Kvinna 50 Medel Ma, NO Ansvarig 

Börje Man 50 Lång SO Nej 

Conny Man 40 Medel Ma, NO Nej 

Cornelis Man 40 Medel SO Ansvarig 

Dag Man 50 Lång Sv, En, Sv2 Nej 

Didrik Man 30 Kort Ma, NO Ej ansvarig 

Gilbert Man 60 Lång Mellanstadiel., Sv2 Nej 

Gunilla Kvinna 60 Medel Ma, NO Ansvarig 

Hannes Man 30 Kort Ma, Idr Nej 

Hugo Man 30 Kort SO Nej 

Klara19 Kvinna 40 Medel SO Nej 

Kristina20 Kvinna 50 Lång Ma, NO Nej 

Sara Kvinna 60 Medel Ma, NO Nej 

Stefan Man 30 Kort Ma, Trä Nej 

Therese Kvinna 30 Medel Sv, SO, Biblioteka. Nej 

Tommy Man 40 Medel Fritidspedagog Nej 

Veronika Kvinna 30 Medel Ma, NO Nej 

Viktor Man 30 Kort SO Nej 

Unni Kvinna 40 Medel Ma, NO Ej ansvarig 

Yngve Man 50 Lång SO Nej 

Yrla Kvinna 40 Lång Ma, NO Nej 

 

Flera lärare säger sig ha varit ansvariga för genomförande av IK-studier. 

Det finns också respondenter som själva inte ansvarat, men som väl 

känner till att den egna skolan har varit med vid något tillfälle. Det är inte 

orimligt att anta att de lärare som valts ut av sina rektorer är något mer 

engagerade och insatta i frågor som berör internationella kunskapsmät-

ningar än lärare i gemen. Det ser jag som en fördel i en studie som denna, 

där antalet utsagor från respondenter med stor kännedom annars riskerat 

                                                             
18 Som kort erfarenhet räknas 0-5 år, mellan 6-10 år och vid mer än 10 år som lärare räknas erfarenheten 

som lång.   

19 Klara och Kristina intervjuades tillsammans 

20 Klara och Kristina intervjuades tillsammans 
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att bli alltför få, men det är viktigt att samtidigt vara medveten om att IK 

kan ha varit mindre framträdande hos lärare i allmänhet.    

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med de 23 lärarna21, tolv rektorerna, samt de 

fem skolcheferna under vintern och våren läsåret 2011-2012. Skolchefs-

intervjuerna var de längsta (mediantid 93 minuter) och därnäst rektors-

intervjuerna (74 minuter). Lärarintervjuerna (53 minuter) var överlag de 

kortaste, även om tiden för dessa varierade betydligt. Den bandade 

intervjutiden för de 40 intervjuerna var totalt 50 timmar och resulterade i 

700 A4-sidor transkriberad text. Drygt hälften av transkriptionerna 

genomförde jag själv och de resterande intervjuerna skrevs ut av en annan 

person. Intervjuerna var som tidigare nämnts semi-strukturerade, vilket 

innebär att de utgick ifrån en mall, men där frågornas utformning och 

turordning anpassades till respondentens svar (Patel & Davidson, 2011).  

Intervjuguiden för skolchefer, rektorer respektive lärare återfinns i 

bilagorna 1-3. Under intervjuerna berättade jag explicit att Sverige deltagit 

i PISA, TIMSS, PIRLS och ICCS, och angav också att det finns fler 

internationella studier. I tabell 4.6 redovisas vilka av dessa internationella 

studier som hade offentliggjorts vid tidpunkten för intervjuerna22.  

 

Tabell 4.6  Genomförda IK-studier vid tidpunkten för intervjuerna  

Org. Studie Ämne & population Offentliggjorda 
studier 

IEA TIMSS 

PIRLS 

ICCS 

Ma, NO, åk 4 & åk 8 

Läs, åk 4 

Demokrati & samhällskunskap, åk 8 

1995,1999,2003, 2007 

2001,2006 

2009 

OECD PISA Huvudämnen roterar mellan Läs, 
Ma, NO; 15-åringar 

2000 Läs, 2003 Ma, 
2006 NO, 2009 Läs 

 

                                                             
21 Det skulle ha varit 24 lärare, två per skola, men tyvärr tilldelades jag av rektorn på Skola U endast en 

lärare. 

22 Man kan här särskilt notera att resultaten av PISA 2012 förelåg först långt senare. 
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En intervjuareffekt (Rosengren & Arvidson, 2002) som noterades var att 

flera intervjudeltagare inledningsvis tillmätte IK liten betydelse, för att 

mot slutet av intervjun säga att IK haft stor lokal betydelse. Detta skulle 

kunna bero på att de under intervjun fick tid att reflektera över de inter-

nationella kunskapsmätningarnas betydelse på ett sätt som de aldrig tidi-

gare gjort. Man kan emellertid inte bortse från risken att respondenterna 

anpassade sina svar för att tillfredsställa mig. En annan förändring under 

intervjuernas gång var att några studiedeltagare kom att bli allt mer 

mediekritiska. I dessa fall kunde jag i efterhand ofta se att jag upprepat 

frågan om medias betydelse, vilket skulle kunna vara förklaringen till den 

alltmer kritiska hållningen.  

Etiska överväganden 

Genom hela arbetet med denna avhandling har jag följt vedertagna forsk-

ningsetiska principer och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Empiriin-

samlingen inleddes med att respondenter kontaktades, gavs information, 

försäkrades om konfidentialitet och tillfrågades om samtycke. För att 

rekrytera skolchefer och rektorer till studien skickades inledningsvis en e-

post som innehöll en kort presentation av mig, forskningens syfte och de 

teman som intervjun skulle kretsa kring. Brevet till rektorerna23 återfinns 

i bilaga 4. Kontaktbrevet följdes upp några dagar senare upp med ett tele-

fonsamtal, där fördjupad information gavs och en tid för intervju bokades 

in efter samtycke. 

Det är viktigt att reflektera över de val man som forskare gör – att fun-

dera över och ifrågasätta sitt eget tänkande, språkbruk, analyser och 

slutsatser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ambitionen har varit att hålla 

såväl etiska överväganden som reflexivitet levande under hela forsknings-

processen. Exempelvis har jag varit vaksam på ett par specifika risker som 

                                                             
23 Skolchefs- och lärarbreven var snarlika. 
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följer med användandet av diffusionsteorin (Rogers, 2003). En är att re-

spondenterna kan komma att beskrivas som föremål för kunskapsförhör, 

en annan att de ”betygsätts” efter hur långt de kommit i innovations-

beslutsförloppet. Inte minst har enactment-ansatsen (Ball m fl, 2012) varit 

till hjälp för att undvika dessa fallgropar. 

Analyssteg 

Det första steget i analysen av empirin kan beskrivas som induktivt, men 

analysen kom senare att bli alltmer deduktiv (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Inledningsvis identifierades centrala teman i skolchefernas, rektorernas 

och lärarnas intervjusvar genom upprepade genomläsningar och 

färgkodning av intervjutranskripten. De övergripande frågeområdena var 

kännedom, fora för informationsutbyte, förhållningssätt till IK, svensk 

skola jämfört med andra länders utbildning, IK:s påverkan på yrkes-

uppdrag och yrkesidentitet, samt dess påverkan på den levda läroplanen. 

Sedermera kom syftet att revideras något och svaren på de frågor som 

gällde IK:s påverkan på respondenternas yrkesuppdrag och yrkesidentitet 

har båda kommit att införlivas i den del av resultatkapitlen som kallas ”IK 

i skolchefernas/rektorernas/lärarnas arbete”. 

När väl teman identifierats för respektive frågeområde tog den deduk-

tiva fasen vid. Det teoretiska ramverket, baserat på policy enactment (Ball 

m fl, 2012) och diffusionsteorin (Rogers, 2003), fick betydelse för resultat-

kapitlens struktur och rubriksättning. Med denna struktur som grund 

inplacerades de ur teorin identifierade teman under respektive rubrik. 

Analysmetoden är i linje med det som Bryman (2011) kallar tematisk inne-

hållsanalys där både det manifesta och det som måste läsas mellan 

raderna (texten latenta innehåll) tas i beaktande. I linje med Ball m fl 

(2012) gjorde jag det också till en poäng att reflektera kring vilka förvänt-

ade teman som var frånvarande.  

Skolchefskapitlet, där analysmodellen testades, skrevs om flera gånger 

innan den nuvarande strukturen med tre huvudområden – föreställningar 

om IK, skolchefernas analyser och IK i skolchefers arbete – bestämdes. 
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Rektors- och lärarkapitlen organiserades sedan på samma sätt. En sista 

genomläsning och reanalys av empirin, med hjälp av mitt teoretiska ram-

verk, gjordes i samband med skrivandet av det avslutande resultatkapitlet, 

Vägen till (icke-) användning av IK. Denna analys, som i huvudsak var 

kvalitativ, resulterade också i vissa kvantifieringar av exempelvis informa-

tionsutbyte (se bilaga 5). Omläsningen tvingade mig till viss revidering av 

övriga resultatkapitel, då jag kritiskt granskade mina egna tidigare tolk-

ningar.  
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KAPITEL 5  
 

 

IK och bilden av svensk skola  

 

Detta kapitel syftar till att ge en bild av vad skolchefer, rektorer och lärare 

hade att förhålla sig till angående internationella kunskapsmätningar vid 

intervjutillfället och utgör en bakgrund och inramning till de kommande 

empirikapitlen. Inledningsvis ges en överblick av de internationella kun-

skapsmätningarnas tillkomst och inriktning, och vilka satsningar som 

kommit ur dem. Därefter beskrivs Sveriges resultat i dessa studier. Slut-

ligen redovisas en egen empirisk studie av hur de internationella kun-

skapsmätningarna beskrivits i Dagens Nyheter åren 1995-2011. Denna 

sista del är viktig för att vi idag ska kunna förstå det mediala klimat som 

rådde vid tiden för intervjustudien. 

Internationella kunskapsmätningar  

Internationella kunskapsmätningar kan beskrivas som utvärderingar av 

elevers kunskaper på psykometrisk grund, baserade på enkätfrågor och 

kunskapsprov. Vanligen medverkar Sverige med en årskurs om cirka 

100 000 elever, varav ungefär 5 000 slumpvis valts ut för deltagande. I 

TIMSS ingår dock två årskurser, åk 4 och 8. PISA-studierna omfattar 15-

åringar, oavsett vilken årskurs de följer. Varje huvudstudie föregås av en 

mindre förstudie vars syfte är att finslipa mätmetoder och mätinstrument 

inför huvudstudien. Alla svenska skolor ingår dock inte i varje IK och det 

finns fortfarande skolor som aldrig har deltagit. En testkonstruktion med 

roterande häften innebär att varje elev endast gör ett mindre antal upp-
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gifter och att eleven sedan utifrån resultatet på dessa tilldelas fem plau-

sibla (rimliga) värden för samtliga uppgifter genom datorsimulering. 

Denna konstruktion gör att IK kan testa av relativt stora kunskaps-

områden utan att behöva ta alltför mycket av de enskilda elevernas tid i 

anspråk. Nackdelen är att mätförfarandet inte ger några säkra resultat på 

individ-, skol- eller ens kommunnivå, men på aggregerad nivå är tillför-

litligheten hög. I skolverksrapporter (Skolverket, 2010a, 2013) redovisas 

resultatskillnader mellan pojkar och flickor, mellan inrikes och utrikes 

födda elever, samt mellan kommunala och fristående skolor, men lokala 

jämförelser görs ej. Här skiljer sig IK mot statistik från nationella prov och 

slutbetyg, vilka öppet redovisas ända ned till skolnivå i Skolverkets data-

bas SIRIS24. För nationella data möjliggör Skolverket också jämförelser 

av betygsresultat i relation till ett antal bakgrundsfaktorer hos elevun-

derlaget i SALSA25, vilket innebär att även en skola med låga betygs-

resultat kan få ett positivt SALSA-värde om den överträffar förvänt-

ningarna. 

IK-statistik innehåller både genomsnittsvärden och spridningsmått för 

svenska elevers resultat på testade ämnesområden. Internationella kun-

skapsmätningar medger dels jämförelser mellan länder, dels studier av 

trender för kunskapsutveckling över tiden inom länder. De tillhörande 

enkäterna26 ger information om elevernas bakgrund, hur eleverna skattar 

sitt eget välbefinnande, vilken disciplin som råder i klassrummen etc., och 

möjliggör exempelvis analys av hur socioekonomisk status samvarierar 

med kunskapsresultat. Internationella studier kan dock inte säga huruvi-

da svensk grundskola uppnår andra, enligt skollag och läroplan, centrala 

uppgifter, kopplade till värden, personlig utveckling, aktiva livsval, 

allsidiga kontakter och social gemenskap.27  

                                                             
24 Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem 

25 Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser 

26 PISA innehåller elevenkät och skolenkät. IEA-studierna TIMSS, PIRLS och ICCS innehåller elevenkät, 

föräldraenkät (för åk 4-elever), lärarenkät, samt skolenkät.  

27 Jämför Skollagen: Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga 
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IEA-studierna 

Den första internationella kunskapsmätningen, FIMS28, som rörde mate-

matikkunskaper, genomfördes 1964 av IEA som fortfarande ansvarar för 

bl a TIMSS, PIRLS och ICCS. Den numera återkommande studien av 

elevers kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen, TIMSS, 

genomförs vart fjärde år sedan 1995 och omfattar för Sveriges del elever i 

årskurs 4 och 8. PIRLS, som avser elevers läsförmåga, genomförs vart 

femte år sedan 2001 bland årskurs 4-elever. Demokrati- och samhällskun-

skapsstudien ICCS riktas till elever i årskurs 8-9. Den genomfördes i sin 

nuvarande form för första gången 2009, och den andra studien ägde rum 

2016. Alla IEA-studier syftar till att spegla så mycket som möjligt av de 

ingående ländernas läroplaner (Skolverket, 2004a). Genom att studierna 

kommit att bli regelbundet återkommande så kan de numera sägas bilda 

utvärderingssystem.  

OECD:s studie PISA 

Sedan år 2000 har också OECD ett utvärderingssystem ”Programme for 

International Student Assessment”, vanligen kallat PISA, som mäter 15-

åringars förmåga i läsning, matematik och naturvetenskap. PISA genom-

förs vart tredje år, där läsning, matematik och NO mäts varje gång, men 

endast ett ämne står i fokus för respektive studie. PISA är inte konstruerat 

för att mäta läroplansdefinierat stoff, utan avser i stället literacy inom 

respektive domän (se kapitel 2). Målet är att fånga kunskaper som med 

utgångspunkt i OECD:s nyckelkompetenser29 anses viktiga för ett aktivt 

samhällsdeltagande. 

                                                             
kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 

2010:800, kap 10 § 2).  

28 First International Mathematics Study 

29 OECD arbetade under andra halvan av 1990-talet parallellt med att konstruera det första PISA-provet och 

att inom ramen för programmet Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual 

Foundations (DeSeCo) definiera framtidens nyckelkompetenser. År 2003 kom slutrapporten från DeSeCo: 

(Rychen och Salganik, 2003) Denna har sedan också fungerat som utgångspunkt för EU:s förfärdigande av 

åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande: (Europeiska Unionen, 2006) 
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(…) PISA försöker mäta kunskaper som anses vara av stor betydelse för 
vuxenlivet. Stor vikt har lagts vid att kunna sätta in saker i ett samman-
hang, förstå processer, tolka och reflektera över information samt för-
mågan att lösa problem (Skolverket, 2004a, s. 9) 

Även om OECD:s och IEA:s studier har olika utgångspunkter så är de i 

praktiken ändå relativt likartade. Provuppgifterna är en blandning av öpp-

na frågor och flervalsfrågor. Den mest uppenbara skillnaden är att PISA-

uppgifterna kontextualiseras mer, vilket ställer högre krav på god läsför-

måga även för lösning av uppgifter i matematik och naturvetenskap. 

IK ges spridning 

Skolverket sprider information om de internationella kunskapsmät-

ningarna med en uttalad ambition att få verksamheten i den svenska sko-

lan att ta del av dessa. Man har exempelvis valt att översätta en del av 

OECD:s PISA-analyser för att göra innehållet tillgängligt såväl inom som 

utanför skolan (Skolverket, 2004a, 2015a), och myndigheten har anordnat 

ett flertal konferenser baserade på lärdomar från de internationella 

studierna. Vid sidan om Skolverket sprider också SKL30 information om 

internationella kunskapsmätningar och utvärderingar genom konferen-

ser, föreläsningar och publikationer. OECD säger sig från skolchefer, 

rektorer och lärare ha sett en efterfrågan på lokala PISA-data, ett behov 

som OECD hoppas kunna möta i framtiden (Rutkowski 2015; OECD 

2015b).  

Satsningar i IK:s kölvatten 

Forsberg (2014) beskriver hur staten under 2000-talet ökat sitt direkta 

inflytande genom de riktade medel som avsatts till nationella utvecklings-

insatser, satsningar som också var en direkt följd av Sveriges svaga resultat 

i internationella kunskapsmätningar. Vid tidpunkten för denna avhand-

lings intervjustudie, läsåret 2011-2012, pågick fortfarande Läsa-skriva-

räkna-satsningen för lågstadiet som inletts år 2008. Därtill hade 

                                                             
30 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Skolverket vid tiden för min empiriinsamling relativt nyligen fått ett 

regeringsuppdrag att utbilda landets matematiklärare i ämnesdidaktik. I 

pressmeddelandet till Mattelyftet, senare Matematiklyftet, gav Utbild-

ningsdepartementet internationella kunskapsmätningar en viktig roll: 

Ska Sverige vara ett framgångsrikt land i nästa generation behövs duktiga 
ingenjörer, forskare och ekonomer. Samtidigt sjunker svenska elevers 
resultat i matematik i alla internationella undersökningar. Vi halkar efter 
och den utvecklingen måste stoppas, säger utbildningsminister Jan Björk-
lund. Sedan 1990-talet har svenska elevers resultat i matematik sjunkit i 
de internationella kunskapsundersökningarna PISA och TIMSS. Svenska 
elever ligger idag under genomsnittet och långt ifrån toppländer som 
Finland, Japan och Sydkorea (NCM, 2011). 

Utöver Utbildningsdepartementet och Skolverket satsade även SKL vid 

denna tidpunkt på att höja elevernas kunskapsnivå, och med tydlig adress 

till Sveriges dalande resultat i internationella kunskapsmätningar. Viktig 

var SKL:s matematiksatsning ”PISA 2015”, som introducerades under 

2011 och till vilken samtliga Sveriges kommuner inbjöds i januari 2012. 

Syftet var att få svenska elever att ”prestera betydligt bättre i PISA 2015 än 

i PISA 2009” och att ”Sverige ska tillhöra de tio bästa OECD-länderna” 

(SKL, 2015). Fokus för satsningen låg på styrning, ledning och byggande 

av nätverk mellan kommuner. ”PISA 2015” utgick sålunda från en strategi 

där kommunens högsta ledning förväntades vara engagerad, och politiker, 

skolchefer, rektorer och lärare skulle medverka. Flera komponenter 

utpekades som centrala för att satsningen skulle bli framgångsrik, bland 

annat en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan nivåerna, rutiner för 

att fånga upp elever i behov av stöd, rutiner för återkoppling och nätverk 

mellan aktörerna (SKL 2012). I sin utvärdering år 2015 konstaterar dock 

SKL att endast en tredjedel av landets kommuner kommit att delta (SKL 

2015). Min undersökning som i tiden sammanfaller med detta projekt kan 

bidra till att kasta ljus över det klena deltagandet. 
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Sveriges IK-resultat 

De svenska resultaten i matematikstudierna FIMS 1964 och SIMS31 1980 

visade båda på lågt matematikkunnande för svenska 13–14-åringar och 

ledde till omfattande samhällsdebatt (Murray & Liljefors, 1983; 

Skolverket, 2004a). På 1960-talet hade skolan nyligen reformerats och 

makthavarna kunde skylla på det tidigare parallellskolesystemet, varför 

verksamheten inte kom att förändras märkbart till följd av debatten. 

Större konsekvenser fick SIMS 1980; snart var den svenska ”matematik-

krisen” ett etablerat begrepp (Skolverket, 2004a). Den resulterade också i 

ett omfattande arbete med fortbildningslitteratur och andra aktiviteter 

under 1980-talet. I dess efterdyningar gavs matematikämnet även en 

starkare ställning i lärarutbildningen samtidigt som inträdeskraven höj-

des. Till TIMSS 1995 hade ”det bland 13-åringar skett en klar resultat-

förbättring jämfört med 1980” (Skolverket, 2004a , s 17). Från denna höga 

nivå skulle sedan en nedåtgående trend följa vars slut, vid tiden för 

intervjuerna, ännu inte kunnat skönjas. Detta gäller för såväl matematik 

som naturvetenskap i årskurs 4 och 8 (Skolverket, 2008). Som framgår av 

figur 1.1 har andelen högpresterande svenska elever blivit färre i ungefär 

samma takt som andelen lågpresterande blivit fler.  

 

                                                             
31 Second International Mathematics Study 
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Figur 1.1 Svenska matematikresultat för årskurs 8 i TIMSS 1995-2007 (Efter Skolverket, 2008, s. 44). 

 

Läsresultaten för svenska fjärdeklassare i PIRLS visar ett liknande möns-

ter, även om Sverige här fortfarande låg över OECD-genomsnittet vid 

tidpunkten för mina intervjuer (Skolverket, 2012a). Skolverket (2004a) 

beskrev i början av 2000-talet de svenska kunskapsresultaten i interna-

tionella studier som skiftande över åren, men oftast goda eller mycket go-

da i läsning och naturvetenskap, medan matematikkunskaperna generellt 

varit sämre. Flest topplaceringar hade Sverige under perioden 1991-2001. 

Sedan dess sjönk resultaten för alla elevgrupper, men allra mest för de 

svaga eleverna, vilket gjorde att Sverige fick ökad resultatspridning, lägre 

genomsnittsresultat och allt sämre placeringar i förhållande till andra 

länder (Skolverket, 2010b). Ett positivt undantag utgjordes av kunskaper-

na i samhällsvetenskap och demokrati, vilka inte hade försämrats och där 

Sveriges placering under 2000-talets första decennium har rört sig något 

uppåt (Skolverket, 2010a). 

I PISA 2000 var resultaten för Sverige över OECD-genomsnittet, men 

sedan har nedgången lett till placeringar i PISA 2012 under OECD-genom-

snittet i alla undersökta ämnen (Skolverket, 2013). Det var dock endast 

PISA 2000-2009 som ännu hade offentliggjorts vid min empiriinsamling. 
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Resultaten från PISA 2012 skulle senare komma att utlösa mycket starka 

reaktioner när de presenterades i december 2013. Som en illustration kan 

nämnas att SVT:s valanalytiker Henrik Ekengren Oscarsson bad svenska 

folket om hjälp att ge ett namn på 2014 års riksdagsval.32  Många 

människor bidrog, och namnet ”Pisavalet” blev en favorit. Det var också 

efter detta som den svenska regeringen gav i uppdrag till OECD att 

genomföra en granskning av den svenska skolan, vars slutrapport (OECD, 

2015a) kom först våren 2015 – tre år efter att denna studies 

empiriinsamling slutförts.   

I takt med de allt svagare svenska resultaten så har den mediala 

uppmärksamheten kommit att växa. Almqvist (2014) studerade 

mediegenomslaget av PISA-undersökningarna 2000 – 2012 och grundade 

sig därvid sig på en genomgång av 22 stora svenska morgon- och 

kvällstidningar under perioden 2 månader före till 4 månader efter 

Skolverkets publicering av respektive PISA-rapport. I figur 1.2 illustreras 

resultatnedgången i PISA tillsammans med uppgången i antalet 

tidningsartiklar under perioden 2000-2012 (Almqvist, 2014).  

 

 

                                                             
32 http://www.svt.se/nyheter/val2014/pisavalet-favorit-bland-tittarnas-namnforslag-henrik-tror-pa-

dodlagesvalet. 
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Figur 1.2 Svenska PISA-resultat och antalet tidningsartiklar vid avrapportering för respektive PISA-cykel 

(Almqvist, 2014, s. 22). 

Ökningen av publicerbara data har gjort att medierna alltmer kommit att 

få tolkningsföreträde vad gäller skolväsendets tillstånd (Hudson, 2007). 

Den internationellt sett normala reaktionen på svaga eller sjunkande IK-

resultat har varit att ifrågasätta lärarnas kompetens (Birkeland, 2007). 

Även i Sverige har lärarna placerats i skolans hjärta, men relativt ofta 

beskrivits som oskyldiga offer för ”flummiga” utbildningsforskare och 

socialdemokratisk utbildningspolitik alltefter 1960. Den utsatta svenska 

lärarkåren har vid upprepade tillfällen använts som retoriskt verktyg 

(Wiklund, 2006). ”Läraren som en ’vardagshjälte’ är en återkommande 

figur” (Wiklund, 2012, s. 226), vilken framställs som i behov av avlastning 

för att kunna renodla sitt uppdrag som undervisare.  

Under hösten 2004 då såväl PISA 2003 (Skolverket, 2004b) som 

TIMSS 2003 (Skolverket, 2004e) avrapporterades med anmärkningsvärt 

svaga resultat avlämnade Skolverket också sin sedvanliga lägesbedömning 

till regeringen (2004d). Här påtalade myndigheten den negativa kun-

skaps- och likvärdighetstrenden, samt föreslog åtgärder för att öka lärares 

och rektorers kompetens för ökade kunskaper och likvärdig betygsättning. 

Skolverket började arbeta för att staten skulle ta kontroll över alla de delar 

som inte kommit att decentraliseras såsom lärarutbildning, rektorsut-

bildning, fortbildning, samt läroplanen och betygskriterierna (Thullberg, 

2012).  

Svenska regeringar har flitigt utnyttjat internationella kunskaps-

mätningar för att legitimera sina reformer (Carlgren, 2009). Fram till 

senare hälften av 00-talet var visserligen explicita referenser till lyckade 

internationella exempel anmärkningsvärt frånvarande i statens offentliga 

utredningar (SOU) och svensk ”policy-making discourse” (Ringarp & 

Waldow, 2016, s. 1), men redan i lärarutbildningskomitténs slutbetän-

kande (SOU, 1999:63) fanns ”distinct references to international dis-

courses without making this explicit” (Wermke & Höstfält, 2014, s. 445). 
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Att internationella referenser därefter blev mer explicita syns bland annat 

i betänkandena till karriärreformen (SOU, 2008:52) och den nya lärarut-

bildningen (SOU, 2008:109) där Sverige jämförs med Finland, Kanada 

och Sydkorea vilka alla har toppresultat i PISA (Ringarp, 2016). Att 

internationella referenser började bli en allt viktigare legitimeringsgrund 

i politiken efter regeringsskiftet 2006 förklarar Ringarp och Waldow 

(2016) med en förändrad perception av svenskt skolväsende hos nation-

ella policyaktörer, vilket i sin tur antas vara en följd av Sveriges allt svagare 

PISA-resultat (Ringarp & Waldow, 2016). 

OECD:s framhävande av förmågor har också bidragit till ökad inne-

hållsreglering och betoning av kompetensmål i Sveriges senaste läroplan 

för grundskolan, Lgr 11 (Wahlström & Sundberg 2015). Lundgren (2006), 

Sjöberg (2011), och Forsberg (2014) menar alla att utvärderingssystem 

såsom internationella kunskapsmätningar torde ha minskat läroplanens 

betydelse och att PISA skulle kunna ha större innehållsligt inflytande på 

den faktiska undervisningen än läroplanen.  

Internationella kunskapsmätningar i media 

Tidigare studier 

Internationella kunskapsmätningars närvaro i media har ökat successivt 

sedan 1990-talet i såväl Dagens Nyheter (Wiklund, 2006, 2012) som i 

Lärarförbundets tidningar (Krantz & Fritzén, 2013), och blir under 00-

talet en av flera viktiga utgångspunkter för beskrivningar av svensk skola. 

Harling, Jodal, Lindblad, Runesdotter och Wärwik (2015) har genomfört 

en studie av svensk press med sökorden ”svenska skolan” och rank* för 

åren 2010-2012 och bland rankinglistorna finns de internationella 

kunskapsmätningarna. Författarna skriver att medierapporteringen 

saknar kritisk analys av det som mäts och vad mätningar egentligen kan 

säga om svensk skola. De ifrågasätter den alltigenom enhetliga bilden av 

svensk skola: 
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jämförelserna [lever] ett eget liv i media, separerade inte bara från det 
sammanhang de producerats i och de organisationer som initierar och 
genomför dem, utan också från skolverksamheten i all dess komplexitet. 
/…/ Rangordningar behandlas som fakta om skolväsendet samtidigt som 
skolans förutsättningar, uppgifter och utmaningar försvinner från 
agendan (Harling m fl, 2015, s. 207). 

Harling m fl (2015) noterar en ökning av antalet tidningsartiklar i sam-

band med att internationella kunskapsmätningar avrapporteras. Exem-

pelvis ökade antalet artiklar och kommentarer om problemen med sven-

ska elevers läsförståelse tillfälligt i december år 2010 i samband med att 

PISA 2009, med fokus på läsförståelse, offentliggjordes. En stor del av 

rapporteringen 2010-2012 rör skolans kris och lösningsförslag: 

Sammanfattningsvis är det den starka ledaren, det vill säga politikern, 
experten, rektorn eller den skicklige läraren, som ses som lösningen 
(Harling m fl, 2015, s. 207). 

Samtidigt som ledarens betydelse framhålls så bidrar den massmediala 

användningen av rankinglistor till att ledarens möjligheter begränsas, 

eftersom rankinglistorna inte bara identifierar skolans problem utan 

också blir målet för dess verksamhet. Rankinglistornas symbios med 

massmedia är en del av den postpolitiska trend som (Harling m fl, 2015) 

identifierar.   

Något tillspetsat kan man säga att en regering överlåter till övernationella 
organisationer att definiera viktiga mål för skolväsendet och låter 
internationella konsultföretag tala om hur landet ska förbättra resultaten 
och därmed i förlängningen hävda sig bättre i rådande internationell 
konkurrens (Harling m fl, 2015, s. 197). 

I Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning, var debatten om 

svensk skolas kris stark redan under andra hälften av 1990-talet (Wiklund, 

2006), vid en tidpunkt då grundskolan fick sina bästa matematik- och NO-

resultat någonsin i en internationell jämförande studie, i TIMSS 1995. 

Trots att resultaten i den första PISA-studien som presenterades i slutet 

av 2001 låg över OECD-genomsnittet, användes de av media till att be-

kräfta den svenska skolans kris, något som vissa internationella forskare 
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haft svårt för att förstå (Schmidt 2003). Detta ligger dock i linje med en 

studie av Pons (2012) som visar att den diskussion som följt på PISA i de 

flesta länder endast är en spegling av ”long-existing trends and charac-

teristics of each national public debate” (s. 213). I svensk policydiskurs 

användes några år in på 2000-talet ännu sällan internationella jämfö-

relser som utgångspunkt och argument (Ringarp & Waldow, 2016). 

Studie av DN:s bevakning av IK 1995-2011 

Den mediala rapporteringen av ett nytt fenomen, såsom internationella 

kunskapsmätningar, är viktig att beakta för att förstå det lokala mot-

tagandet (Rogers, 2003). Massmedia kan antas spegla introduktionen av 

internationella kunskapsmätningar och deras plats i samhällsdebatten 

redan på ett tidigt stadium. Jag redovisar här en egen studie av Dagens 

Nyheters rapportering om IK åren från 1995 fram till min intervjustudie, 

2011. Visserligen läses Dagens Nyheter endast av sju procent (pappers-

tidning) respektive tolv procent (digital upplaga) av Sveriges befolkning 

medan TV är en betydligt vanligare källa till information om svensk politik 

(Strömbäck, 2015). Men Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning 

och dess ledar- samt debattsidor anses agendasättande i svensk politik 

(Wiklund, 2006). Jag ger också exempel från Skolverkets pressmedde-

landen rörande internationella kunskapsmätningar under samma tid. 

Sökningar genomfördes i mediearkivet av Dagens Nyheter med 

sökorden PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS, OECD, IEA, McKinsey, internatio-

nella studier/mätningar/undersökningar, kunskapsresultat och Fin-

land. De artiklar som av olika skäl var irrelevanta sållades bort. Därefter 

kvarstod 250 artiklar, relativt jämnt fördelade mellan kategorierna ledare, 

debattartiklar och övriga artiklar. För en översikt av antalet artiklar per år, 

se figur 5.1.  
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Figur 5.1 IK-relaterade artiklar i Dagens Nyheter 1995-2011. Källa: Mediearkivet 

Redan under 1990-talet var tonen ofta hård i debatten och det var vanligt 

att beskriva svensk skolas kris (Melander, 2004; Wiklund, 2006), vilket 

skulle kunna tyckas märkligt för den som utgår från Sveriges resultat i 

internationella kunskapsmätningar; resultaten från IEA:s läsundersök-

ning 1991 och TIMSS 1995 visade på en hög kunskapsnivå i svensk grund-

skola. Även undersökningen av gymnasieelever – TIMSS Advanced 1995 

– visade mycket goda resultat när den offentliggjordes 1998. I en artikel 

från samma år var folkpartisten Jan Björklund dock kritisk till att 

Skolverket framställde det som att svensk gymnasieutbildning var bäst i 

världen, och pekade på problem med studiernas giltighet, varpå han 

konkluderade att skolan var inne i sin ”allvarligaste kris någonsin” 

Björklund (1998-03-05). Denna offentliga kritik mot de internationella 

kunskapsmätningarna fick dock inte stå oemotsagd utan beskrevs som ”en 

vantolkning av den innehållsdigra och grundligt genomförda TIMSS-

studiens resultat” (Johansson, Riis & Wedman, 1998-03-07). De som gav 

denna replik var centerpartisten och tillika ordföranden i den nationella 

kommittén för TIMSS Larz Johansson, samt de två pedagogikprofessorer, 

Ulla Riis och Ingemar Wedman som också var ledamöter i kommittén. 

Detta var inte sista gången som representanter för IK:s nationella 
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projektledningar gav repliker på DN-debatt (Jakobsson, Karlsson & 

Oskarsson, 2010-12-18) eller Skolverkets (2011-04-19) hemsida; för att 

säkerställa tolkningarna av studierna. Att så skett återkommande under 

den undersökta tidsperioden, 1995-2011 kan ha bidragit till att befästa 

resultaten från internationella kunskapsmätningar som oomrunkeliga 

sanningar i den offentliga svenska debatten. 

År 2000-2002 förekom det färre artiklar i DN som argumenterade 

utifrån internationella kunskapsmätningar än under slutet av 1990-talet. 

De flesta artiklar i vilka IK tas upp är också relativt korta, och de 

internationella kunskapsmätningarna är under denna period sällan 

artikelns huvudpoäng. Viktigast under denna period är kanske den social-

demokratiska utbildningsministern Thomas Östros (2002-05-14) marke-

ring att staten nu skulle ”stärka sin roll som kvalitetsgranskare av den 

kommunala skolan”, varför pengar avsattes till inspektion. Att den media-

la IK-användningen var så blygsam år 2002 är anmärkningsvärt, detta år 

då den tyska PISA-debatten antog stora proportioner (Popp, 2010). 

Antalet artiklar ökade igen år 2003 när resultaten av läsundersökningen 

PIRLS 2001 presenterades. Denna undersökning har tydligare än någon 

annan internationell studie gett upphov till dubbla budskap i Dagens 

Nyheter. Inledningsvis beskrevs resultaten visa att svenska tredjeklassare 

läste bäst i världen (Sörbring, 2003-04-02), en nyhet som DN hade tagit 

från den tyska tidningen die Welt, där svensk skola hyllats på ett stort 

uppslag. Jan Björklund (2003-04-06) var återigen snabb att ifrågasätta 

den positiva bilden av svensk skola. I artikeln ”Skolverket är PR-avdelning 

till regeringen” riktade han återigen kritik mot den internationella kun-

skapsmätningens tillförlitlighet (Björklund, 2003-04-06). Han menade 

att Sverige inte kunde utropas till världsmästare, eftersom de bästa länd-

erna inte deltagit i PIRLS 2001. Denna gång kom ingen replik från de som 

ansvarat för studien. Däremot följde ett par dagar senare nyhetsartikeln 

”19:e plats för elever i årskurs 3” (Sjöblom, 2003-04-09), där det 

konstaterades att svenska fjärdeklassare visserligen läste bäst i 

undersökningen, men att kunskapsnivån hade sjunkit för tredjeklassarna 

sedan IEA:s lässtudie 1991.  
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År 2004 innebar på många sätt att de internationella kunskapsmät-

ningarna mer kontinuerligt blev framträdande stoff i Dagens Nyheter. 

Tidigare hade det alltid varit helt tyst om IK innan resultaten presen-

terades. Från och med detta år började dock DN förbereda sina läsare på 

att IK-resultat skulle komma att presenteras. Redan i januari informerade 

Jällhage (2004-01-25) DN-läsarna om att resultat från internationella 

kunskapsmätningar skulle presenteras under senhösten, vilket kan antas 

ha bidragit till en förväntan och beredskap hos läsarna.  

I oktober år 2004 meddelade Skolverket resultaten från den nationella 

utvärderingen NU03 med pressmeddelandet ”Svenska elever bra i engel-

ska och problemlösning men försämringar i läsförståelse, matematik och 

kemi” (Skolverket, 2004-10-28). Att svenska elevers resultat på proven var 

på nedåtgående framkom, men det talades inte i detta läge om någon kris 

eller katastrof för den svenska skolan i media. I början av december kom 

Skolverkets pressmeddelande från PISA 2003 ”Svenska elevers resultat 

över OECD-genomsnittet” (Skolverket, 2004-12-06). Resultatspridningen 

var fortsatt låg och situationen framstod som tämligen odramatisk. På 

Luciadagen 2004, släpptes emellertid nyheten som bidrog till att höja 

tonläget i skoldebatten markant. Skolverkets pressmeddelande med 

anledning av TIMSS 2003 fick rubriken ”Svenska elever har försämrat 

sina resultat i matematik och naturorienterande ämnen sedan 1995” 

(Skolverket, 2004-12-13). Sveriges resultat hade enligt pressmeddelandet 

sjunkit mer än i något annat land mellan 1995-2003. Att svenska elever i 

årskurs åtta hade signifikant lägre matematikresultat år 2003 än vad 

sjundeklassarna hade 1995, var något som skulle komma att ofta upprepas 

i de följande årens mediala debatt.  Bilden av svensk skolas nedåtgående 

kunskapstrend i matematik har kommit att prägla svensk skoldebatt 

alltefter den trettonde december år 2004. Nyheten om de dalande 

matematikresultaten följs av många artiklar som pekar på möjligheten för 

Sverige att lära av den finska skolpolitiken (Bergström, 2004-12-18). Peter 

Wolodarski framhåller i sin ledarartikel (2005-10-26) att det inte längre 

bara är politiker som kan lära av Finland, utan även lärarna. Det skrivs 
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härefter en rad artiklar om de krävande, auktoritära finska lärarna som 

lyckats stå emot de flesta pedagogiska modenycker.  

Orsaken till de svenska resultatnedgångarna var, enligt folkpartisterna 

Lars Lejonborg och Jan Björklund (2004-11-17), skolans bristande 

kunskapsfokus och disciplinproblem. Av DN:s ledarredaktion 

framställdes skolminister Ibrahim Baylans rop efter mer resurser och idén 

att ”samla arbetsliv, kommuner och stat” (DN-Ledare, 2004-12-15) som 

föga lyckade tilltag då: 

Det tydligaste missförhållandet som utmärker svenska skolor är sen 
ankomst, skolk och svordomar (DN-Ledare, 2004-12-15). 

Att det viktigaste för skolan är att lyckas i sin kunskapsförmedling var en 

central tankefigur hos såväl ledarskribenterna på DN som borgerliga 

debattörer under hela den undersökta tidsperioden. Socialdemokraterna 

och Lärarförbundet (LF) fortsatte dock att under 2005-2006 framhålla 

skolans bredare uppdrag. Hans Bergström (2005-05-20) menade i sin 

ledarkolumn att även Skolverket våren 2005 lämnat socialdemokratins 

väg och gjort en ”helomvändning i synen på kunskapens odling” till 

förmån för kunskapsfokus, tydlighet och ordning. I själva verket hade 

myndigheten redan år 2000 pekat på behovet av en nationell 

handlingsplan för standardförbättringar i skolväsendet, men det var först 

år 2005 som Skolverket tog fram konkreta förslag till resultatförbättringar 

i skolan. 

Socialdemokraterna fick efter 2006 års riksdagsval lämna regerings-

makten till den borgerliga alliansen. Allianspartierna hade framgångsrikt 

fört fram skolfrågorna som några av de tyngsta i sitt gemensamma 

valprogram (Oscarsson & Holmberg 2009). Socialdemokraterna omprö-

vade efter 2006 års riksdagsval sin skolpolitik och övergick till att också 

de starkare betona skolans kunskapsuppdrag. Därför kom det i debatten, 

efter regeringsskiftet 2006, att i högre grad än tidigare råda konsensus om 

att svensk skola befann sig i kris, och diskussionen kom alltmer att handla 

om lösningarna på den kris som de flesta politiker nu erkände. Därtill kom 

det ensidiga fokuset på matematikproblem att brytas; istället talades det 
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om skolkris i mer allmänna termer. Likvärdighetsfrågan kom också från 

denna tidpunkt att smyga sig in för att senare bli alltmer dominerande i 

takt med ökande skillnader mellan elevgrupper i internationella kun-

skapsmätningar.  

År 2008 genomförde Sveriges Radio en granskning av skolminister 

Björklunds användning av internationella kunskapsmätningar. I pro-

grammet som hette ”Kris i skolan?” fick Björklund kritik för att han inför 

riksdagsvalet 2006 kraftigt skulle ha överdrivit svensk skolas resultat- och 

disciplinproblem. Radioprogrammet kom att följas av en debattintensiv 

höst, i bland annat DN, angående användningen av IK i media. Björklund 

replikerade att även om vissa av hans påståenden inte skulle ha varit i 

detalj riktiga, så kvarstod ändå det faktum att svensk skola hade stora 

problem (Björklund, 2008-09-09). Detta var något som verkat ha vunnit 

acceptans då den borgerliga alliansen vann även riksdagsvalet 2010, med 

skolan som fortsatt viktig profilfråga. 

Då PISA 2009 presenterats i december 2010 initierade socialdemokrat-

ernas nya talesperson i skolfrågor Mikael Damberg en riksdagsdebatt om 

den minskade likvärdigheten och svensk skolas försämrade interna-

tionella resultat. Åren 2010-2011 kom också antalet artiklar om interna-

tionella kunskapsmätningar i Dagens Nyheter att öka betydligt. PISA blev 

en akronym som allt oftare kom att användas utan förklarande faktarutor. 

OECD-studien tycktes ha intagit en status som självklar utgångspunkt i 

den skolpolitiska debatten.  

Hopmann (2007) menar att de internationella kunskapsmätningarna 

kommit att få betydelse senare i Sverige än i andra nordiska länder 

beroende på att Sverige redan före PISA hade en nationell resultatkontroll. 

Jag menar att de relativt goda svenska resultaten i PISA 2000 också 

bidragit. Den svenska ”Lucia-chocken” år 2004 kom tre år senare än 

motsvarigheterna i Tyskland, Norge och Danmark. Den tyska ”PISA-

chocken” hade redan blivit ett vedertaget skolpolitiskt begrepp och det 

fanns nu i Sverige en viss medvetenhet kring vilken roll studierna kommit 

att tillmätas i andra länders skolpolitiska debatt. Detta kan antas ha varit 

en anledning till att DN i förväg började haussa upp pressreleaserna av 
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2004 års kunskapsmätningar. Sverige avvek från andra länder i att vår 

krisdebatt var sprungen ur TIMSS-resultat; på andra håll utlöste 

resultaten i OECD:s PISA-undersökning de häftiga skoldebatterna, och 

forskare från andra länder talar nästan enbart om PISA:s roll i den mediala 

debatten (Elstad, 2012; Waldow, 2009b).  

Sammanfattande reflektioner 

Avsnittet ovan illustrerar hur internationella kunskapsmätningar under 

tidsperioden 1995-2011 kommit att inta ett allt större utrymme i svensk 

massmedia. När krisdebatten accentuerades år 2004 var det först tal om 

politiska åtgärder, men snart följde också krav på att lärare borde sträva 

efter att efterlikna sina, enligt media, kompetentare kollegor i Finland. 

Man kan också notera att det som media först rapporterade om som en 

matematikkris sedan kom att byta fokus till att bli en allmän skolkris och 

inte minst en kris i termer av ökande resultatskillnader mellan elever. Som 

framgått av min genomgång av media användes begreppet kris flitigt av 

politiker och journalister. Det är ingen tillfällighet; krisen ger politiska 

aktörer möjlighet att, utan större ifrågasättande, genomföra stora föränd-

ringar. Internationella kunskapsmätningar har blivit en ny utgångspunkt 

för utbildningspolitiken i såväl Norge (Elstad, 2010) som Sverige 

(Pettersson, 2008). Själva jämförelsen har, genom bland annat IK:s 

medialisering, blivit såväl den lokala, den nationella, som den globala 

utbildningens både mål och medel.  
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KAPITEL 6 
 

 

Skolchefer  

 

Avhandlingen inrymmer fyra resultatkapitel baserade på intervjuerna 

med skolchefer, rektorer och lärare. De tre första kapitlen är uppdelade på 

respektive yrkeskategori. I det fjärde resultatkapitlet sker en analys tvärs 

över hela materialet med hjälp av policy enactment respektive diffusions-

teorin. I detta första resultatkapitel beskrivs hur skolcheferna uppfattat 

fenomenet internationella kunskapsmätningar och de resultat som 

Sverige och andra länder fått. Kapitlet behandlar också skolchefernas ana-

lyser i form av deras syn på skolans uppdrag, deras tilltro till IK och vilka 

faktorer de menar påverkar resultaten i mätningarna. Sist belyses hur de 

beskriver internationell inspiration, satsningar som följt av Sveriges IK-

resultat, samt de internationella kunskapsmätningarnas eventuella bety-

delse i förvaltningens arbete. Med enactmentansatsens begrepp studeras 

skolchefernas tolkning och översättning av den uppmanande, d v s inte 

tvingande, policyteknologin internationella kunskapsmätningar.  

Kapitlet bygger på intervjuer med tre förvaltningschefer och två kom-

munala utvecklingsledare. Ibland finns det en poäng med att skilja de olika 

yrkeskategorierna åt, men oftast beskrivs de med den gemensamma be-

teckningen skolchef. Utvecklingsledarna är en intressant grupp att disku-

tera IK med, eftersom de ofta fungerar som den kommunala förvalt-

ningens kontaktyta mot områdeschefer och rektorer. Förvaltningsche-

ferna är de högst ansvariga tjänstemännen i sina kommuner för skolans 

resultat och kvalitet, och de har en nyckelroll som länk mellan de lokala 

politikerna och verksamheten. I den lilla kommunen K är den intervjuade 
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förvaltningschefen i praktiken också utvecklingsledare. Skolchef Y, för-

valtningschef i den andra mindre kommunen, är tillika socialchef, och kan 

därför antas ha mer begränsade möjligheter än de övriga intervjuade att 

gå in i skolverksamheten på djupet. De tre skolcheferna i Norrland arbetar 

i socialdemokratiskt styrda kommuner, medan de två skolcheferna i 

Götaland arbetar i borgerligt styrda kommuner.  

Föreställningar om IK 

IK beskrivs 

Skolcheferna började höra talas om internationella kunskapsmätningar 

runt millennieskiftet, undantaget Y som kom i kontakt med dem redan 

under sitt arbete på länsskolnämnden i samband med IEA:s matematik-

studie SIMS 1980. För denna kategori aktörer är således IK ingen nyhet 

när intervjuerna genomförs. Samtliga skolchefer beskriver IK som cykliskt 

återkommande kunskapsmätningar i centrala teoretiska ämnen. De 

känner till att IK både gör det möjligt att jämföra Sverige med andra länder 

och att följa svenska elevers kunskapsutveckling över tid; det är 

framförallt den sistnämnda funktionen som gör IK relevanta menar 

skolcheferna.  

PISA, TIMSS och PIRLS är bekanta för samtliga skolchefer; mätningen 

ICCS är däremot genomgående okänd. PISA, TIMSS och PIRLS betraktas 

av skolcheferna som jämbördiga och mycket viktiga. Vilka organisationer 

som står bakom mätningarna känner de dock inte till. G(H) nämner vis-

serligen OECD, men vet inte vilken av mätningarna organisationen ansva-

rar för. Att PISA vilar på OECD:s egenframtagna ramverk snarare än de 

ingående ländernas läroplaner, medan övriga nämnda studier bygger på 

och syftar till att vara en minsta gemensam nämnare för dessa, var okänt 

för de fem skolcheferna. De känner inte heller till att McKinsey-

rapporterna (Barber & Mourshed, 2007; Mourshed m fl, 2011) i grunden 

bygger på PISA-data och i förlängningen OECD:s ramverk; även om alla 

utom Y sade sig ha läst McKinsey-rapporterna.  
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IK-resultaten 

IK-resultaten beskrivs på ungefär samma sätt av samtliga skolchefer; alla 

talar om såväl Sveriges sjunkande placering relativt andra länder, som 

svenska elevers allt lägre kunskapsnivåer över tiden. Störst upplever alla 

de fallande resultaten i matematik. Det finns dock en spännvidd mellan de 

fem intervjuade i hur stor den svenska resultatnedgången uppfattas. Störst 

upplevs nedgången av de tre förvaltningscheferna, vilka tillika är de som 

mest detaljerat återger IK-resultaten:  

Matematiken blir sämre, vi var bäst i att läsa och skriva, eller om vi nu var 
trea, men vi låg väldigt högt. Vi är inte det längre, vi ligger i mitten, under 
mitten. /ST(UV)  

Förvaltningschef K menar att IK-resultaten ligger i linje med de nationella 

provresultaten för årskurs 9. Det är dock bara de senare han återger i 

detalj: ”i svenska och engelska så klarar kanske 92 % [nationella proven], 

och så i matte så klarar 70 % [nationella proven]”. De båda utveck-

lingsledarna ser inte svensk skolas resultatnedgång som lika allvarlig; de 

håller sig också med relativt avskalade beskrivningar: ”vi (Sverige) är inte 

dåliga men vi sjunker ju lite sakta” (AB(CD)). 

Ingen av skolcheferna beskriver i detalj andra länders IK-placeringar. 

Vilka länder de betecknar som framgångsrika beror inte heller alltid på IK-

resultat; andra källor är också vanliga. De talar inte heller om hur enskilda 

länder presterar i specifika skolämnen, utan pratar mer generellt om 

framgångsrika skolländer. Samtliga skolchefer är välbekanta med de 

finska framgångarna och gör reflektioner över vad dessa skulle kunna 

bottna i. De mindre kommunernas förvaltningschefer, K och Y, nämner 

inga andra framgångsrika länder avseende IK-resultat än Finland. 

Utvecklingsledarna AB(CD) och G(H) tar också upp de asiatiska IK-

framgångarna. ST(UV) talar om Finland, Kanada, Singapore, Hong Kong, 

Korea och England i positiva termer. Ingen skolchef talar om vilka länder 

– förutom Sverige – som uppvisar svaga IK-resultat. AB(CD) poängterar 

visserligen, utan att referera till IK, att England och USA har stora 

skolproblem orsakade av ett alltför utbyggt test- och kontrollsystem.  
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Skolchefernas analyser 

När jag i det följande talar om skolchefernas analyser, avser jag en för-

flyttning från faktakunskaper till bearbetningar och värderingar av dessa, 

vilket innefattar den tolkning och översättning som Ball m fl (2012) talar 

om i enactmentansatsen. Inledningsvis beskrivs skolchefernas syn på 

skolans hela uppdrag, vilket innebär att IK:s betydelse sätts i en profes-

sionell kontext. Därpå behandlas skolchefernas tilltro till internationella 

kunskapsmätningar, medierapporteringen och den politiska använd-

ningen av IK-data. Den sista och största delen av detta avsnitt handlar om 

skolchefernas syn på hur IK-framgång kan nås. För överskådlighetens 

skull behandlas dessa förslag under de tre underrubrikerna Nationell 

reformpolitik och systemaktörer, Kommun- och skolnivå, samt Elever, 

föräldrar och det omgivande samhället. 

Skolans hela uppdrag 

Samtliga skolchefer beskriver elevernas lärande som skolans huvudupp-

drag. ST(UV) ser lärandet som något som sker i mötet lärare-elev. Hans 

viktigaste uppgift blir att säkerställa kvaliteten i detta möte; vilket han gör 

genom täta kontroller av elevresultat och ansvarsutkrävande på alla 

nivåer. På detta sätt menar ST(UV) att elevernas och nationens framtida 

konkurrenskraft säkras. AB(CD) och G(H) ställer sig däremot avvisande 

till sådana tankar. Utvecklingsledarna AB(CD) och G(H) säger sig båda 

vara motståndare till tidiga betyg, ständiga resultatmätningar och jäm-

förelser. De ser det också som problematiskt att regeringen sedan 2006 så 

starkt betonat skolans kunskapsuppdrag på bekostnad av andra centrala 

uppgifter. AB(CD) har därför sett det som sin uppgift att ”motverka att vi 

glömmer bort värdegrundsuppdraget”, även om han beskriver det som 

svårt att ”få en röst i tiden”. AB(CD) och G(H) vill att förvaltningarna ska 

utgöra en stödkultur för verksamheten där de tillförsäkrar sig medar-

betarnas delaktighet genom, som AB(CD) säger, ”dialog, öppenhet, trans-

parens, värdighet” i alla möten, liksom genom samarbete och samlärande 
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inom arbetslag. AB(CD) menar angående eleverna att ”inkludering är ett 

av de kraftfullaste verktygen för hög måluppfyllelse.”  

det optimala (är) att eleverna tar kommandot över sitt lärande och 
förstår vart de ska, och att de också med hjälp av lärare förstår hur man 
ska ta sig dit. /AB(CD) 

Skolchef G(H), som följer samma spår, hävdar att demokratiska arbets-

former, att utgå från elevernas intressen och att tro på eleven, är minst lika 

viktigt som kunskapsresultaten, men ser ingen motsättning mellan dessa. 

”För jag är helt övertygad, att om vi lyckas med de bitarna, då blir det också 

goda resultat.” En stor del av lärandet sker, enligt G(H), när elever tar del 

av varandras erfarenheter. Och här går en tydlig demarkationslinje mellan 

utvecklingsledarna AB(CD) och G(H) å den ena sidan och förvaltningschef 

ST(UV) å den andra. De förstnämnda talar om gemensamt professions-

språk, stödkultur, dialog och elever som lär av varandras erfarenheter. 

ST(UV) talar om kontroll, utvärdering och elever som lär sig av lärare. 

Skolchef K säger sig i likhet med AB(CD) och G(H) ha sett en trend av 

mer uppföljning, mer kontroll och fler nationella prov världen över. K är 

visserligen rädd för att detta kan komma att ta utrymme från kreativitet 

och socialt samspel, men menar ändå att det kan vara bra att skolan under 

en inkörningsperiod kompenserar för att det tidigare talats alltför lite om 

resultat. 

Ingen av de fem skolcheferna ser IK-resultaten som giltiga för en hel-

hetsbedömning av svenskt skolväsende. Med andra ord så betyder inte 

svaga IK-resultat att hela det svenska skolväsendet skulle vara i nedåt-

gående, som skolcheferna ser det. Samtliga skolchefers oro för svensk 

skola är begränsad till vad de menar IK mäter – ämneskunskaper i mate-

matik, läsning och NO. I övrigt hittar allesammans med lätthet områden 

där de menar att svensk skola är framgångsrik.  

Men man ser så mycket fantastiskt arbete i svensk skola, man ser barn 
som kan så otroligt mycket. Som är så kreativa och är så engagerade och 
vill. Jag är otroligt imponerad av de ungdomar som finns i svensk skola. 
/G(H)  
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G(H) säger också att han ser elever som bryr sig om varandra, samarbetar 

och kommunicerar. AB(CD) talar om starka individer, digitala verktyg, 

kreativitet och entreprenörskap, och också ST(UV) framhåller fostran till 

kreativitet som svensk skolas styrka. Y menar att det svenska utbildnings-

väsendet befrämjar initiativförmåga, frimodighet, jämställdhet och demo-

kratiska arbetsformer. K talar om skolans goda förmåga att fostra 

”självständiga tänkande individer”. AB(CD), ST(UV) och Y framhåller alla 

svenska elevers goda kunskaper i engelska. 

Tilltro och informationskällor 

Skolcheferna anser att IK:s huvudslutsats – de svenska elevernas sjunk-

ande kunskaper i centrala teoretiska ämnen i allmänhet och matematik i 

synnerhet över tid – är trovärdig. Ingen skolchef gör någon ansats till 

ifrågasättande av giltigheten i denna slutsats. Flera av skolcheferna menar 

att deras tilltro till IK har ökat sedan de förstått att IK:s slutsatser 

bekräftas även av andra källor, eftersom det då ”tyder på någon form av 

samstämmighet” (ST(UV)). De flesta nämner i sammanhanget Hattie 

(2009) och McKinsey-rapporterna (Barber & Mourshed, 2007; Mourshed 

m fl, 2011), men även svenska myndigheter sägs bekräfta IK:s slutsatser: 

… jag tycket att vi får fatt i fler och fler saker som går i samma riktning 
som Skolinspektionen och Skolverket och Hattie och det här (IK). /G(H) 

Förvaltningscheferna i de borgerligt styrda götalandskommunerna, 

ST(UV) och Y, har sedan lång tid tillbaka hyst stor tilltro till IK. ST(UV) 

säger sig ha störst tillit till matematikjämförelserna: ”Har man siffror så 

borde det ju vara enklare att mäta dem, än kanske vissa mindre hårda 

saker som läsförståelse och annat.” ST(UV) ser vidare IK som mer giltiga 

än nationella mätningar, eftersom ”Sverige är ju för litet för att jämföras 

internt”. Även skolcheferna i Norrland AB(CD), G(H) och K, har kommit 

att få allt större tilltro till IK-testen, vilka de menar hela tiden förbättras. 

Närheten till PISA-projektledningen i Härnösand tycks ha varit bety-

delsefull: 
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Och då när sådana som KG (representant från PISA:s svenska projekt-
ledning) är med och kan berätta lite mer och man får lite fördjupade 
insikter i att det faktiskt är såhär det ser ut. Då förstår man att det hela 
tiden sker ett systematiskt arbete med att forma lite mer relevanta (IK) 
och högre kvalité. /G(H) 

IK har, säger AB(CD) och G(H), under senare år kommit att utvecklas mot 

mer av problemlösning, vilket skulle vara en förbättring mot de tidigare 

mer faktaorienterade proven. Så här värderas de internationella kun-

skapsmätningarna av skolchef K vid intervjutillfället: 

Så om vi tror på att de nationella kraven är rimliga, då ligger den (IK) nog 
hyfsat rätt. /…/ Den (IK) fångar ju ändå en bild av vad de (eleverna) kan, 
vad man bör kunna [i] den här åldern för att hinna lära sig i de åldrar som 
är över, för att man ska vara förberedd för fortsättningen… /Skolchef K 

Även om det mätkritiska samtalet i norrländska skolchefskretsar kommit 

att ebba ut så uttrycker skolchef G(H) ändå viss tveksamhet över de 

internationella kunskapsmätningarna. Han talar om problematiken att 

jämföra länder som har olika läroplaner, samt om de allmänna problemen 

med att bedöma elevers kunskaper utifrån skriftliga prov. Skriftliga prov 

tenderar, enligt G(H), att premiera exakta svar snarare än resonemang. 

G(H) tar vidare upp problemen med att mäta demokratisk fostran liksom 

lusten att lära.  

På det hela taget uttrycker emellertid skolcheferna stort förtroende för 

IK. De hämtar främst den information de behöver om läget för svensk 

skola från Skolverkets årsrapporter, nationell statistik, IK-rapporterna 

och i forskning. Skolcheferna anför unisont att den mediala IK-rappor-

teringen är problematisk, eftersom den ofta är onyanserad och överdriven. 

Y ansåg problemet så stort att han företog en egen mediestudie efter åter-

rapporteringen av PIRLS 2001. Han minns fortfarande hur olika tidningar 

valde att beskriva de svenska resultaten: från ”faller radikalt i mät-

ningarna” till ”Sverige ligger fortfarande kvar högt”.  Y, som funderat 

mycket kring skolan i media, anser dock att den negativa bilden av svensk 

skola i media inte är beroende av IK – den har alltid funnits: 
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Vi (Skolsverige) har ju alltid blivit beskyllda för att inte vara insiktsfulla 
och se våra tillkortakommanden. Istället för att ägna energin åt att ta till 
oss av kritiken, så (påstås det att) vi ägnat energin åt att bortförklara 
varför resultaten är som de är. /Y 

Samtliga skolchefer håller dock med om att svensk skola behöver utveck-

las. Men någon annalkande katastrof verkar flertalet inte se framför sig 

när de intervjuas i början av år 2012: ”Jag ser ju att svensk skola är så 

mycket bättre än vad mediebilden vill visa” (Skolchef G(H)). Skolcheferna 

AB(CD) och G(H) menar dock båda att medierapporteringens betydelse 

kanske ändå är begränsad, eftersom den hörts till leda: ”Man kan inte ropa 

på vargen jämt” (AB(CD)). Skolcheferna K och ST(UV) säger att det är bra 

för svensk skola att få reda på IK-resultaten, men att det kan bli destruktivt 

om detta kommer som en rankinglista via media. De skulle önska att de 

internationella kunskapsmätningarna blev diskuterade innanför skolans 

väggar, istället för utanför.  

Skolcheferna säger inte så mycket om de nationella politikernas IK-

användning, men att IK varit viktigt för såväl regering som opposition 

verkar alla skolchefer vara ense om.  

Sen då kommer den här negativa kritiken att skolan är katastrofal, 
ingenting fungerar, det är en flumskola, som då mest den borgliga sidan 
drev. Det är klart att när då resultaten bevisas internationellt, att det inte 
lyckas riktigt, så kan ju inte den andra sidan då säga, även om man då inte 
håller med på det sättet, så måste man på något sätt stå bakom att ’ja 
men något måste vi göra’. Då ändrar alla partier egentligen ingång i hur 
man tänker. /Skolchef K 

Flera skolchefer menar att utbildningsminister Jan Björklund är den som 

mest påtagligt använder internationella kunskapsmätningar i sin politiska 

argumentation. Skolchef Y säger även att utbildningsminister Björklund 

med hjälp av IK fått det till att bli ”ett jäkla fokus på måluppfyllelsen”. I 

detta uttalande finns ett uns av kritik, men samtidigt ska det sägas att Y 

själv är väldigt intresserad av måluppfyllelse och i princip tycker att detta 

ska vara skolans huvuduppdrag.  
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Samtliga skolchefer menar att 2011 års styrdokument och senare års 

matematiksatsningar är direkta konsekvenser av Sveriges IK-resultat – 

reformer och satsningar som skolcheferna finner välmotiverade. De är 

också positivt inställda till Skolverkets handhavande:  

De (Skolverket) är väldigt mångfacetterade och de håller ett värdigt 
förhållningssätt till tidsandan. Så det känns relevant, det känns... hållbart 
på något sätt, det som kommer. /AB(CD) 

Flera skolchefer säger att utökningen av skolinspektionsverksamheten är 

en annan konsekvens av IK. G(H) och K menar även att själva föremålet 

för Skolinspektionens granskningar påverkas av IK.  

… beroende på internationella resultat och nationella tankar så har 
skolinspektionen olika ingångar när man gör sina besök. /Skolchef K 

Dessa granskningar följer sedan skolcheferna ingående. 

Problemanalys och lösningar  

I detta avsnitt behandlas de förklaringar till Sveriges och andra länders IK-

resultat som skolcheferna väljer att lyfta fram – deras tolkning av den 

information de inhämtat. Här ryms både framgångsfaktorer och problem. 

Skolcheferna är relativt kortfattade i sina resonemang om vad politiker, 

myndigheter, forskare, media, föräldrar och elever borde ändra på för att 

bryta Sveriges negativa resultatutveckling i IK. Mest talar skolcheferna om 

de problem och lösningar som finns inom deras eget påverkansområde, 

den egna kommunen, och de förefaller mycket handlingsinriktade.  

Nationell reformpolitik och systemaktörer 

Samtliga skolchefer oroas av det låga söktrycket till svensk lärarutbild-

ning. Det är visserligen ingen av dem som ser det som en huvudförklaring 

till de svenska resultatnedgångarna som hittills varit, men flera av dem 

uttrycker att detta kan komma att orsaka fortsatt sjunkande IK-resultat. 

Det handlar om en negativ spiral där låga IK-resultat och annan negativ 

publicitet kring skolväsendet skrämmer bort duktiga studenter från att 
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söka lärarutbildningen. ST(UV) har sett hur söktryck, status och lärarkva-

litet hänger samman i olika länder: 

Man kan också se att statusen på lärarna, det gäller ju då Finland, England 
och Kanada, åtminstone Ontario-distriktet. Det är hög status, det är inget 
snack om det. Det är svårt att bli lärare, det är höga betyg för att komma 
in och man höjs upp i samhället – det har vi inte här. /ST(UV) 

AB(CD), G(H), K och ST(UV) talar samtliga om ett sammanhållet skol-

system som en framgångsfaktor – något som de menar att Sverige inte 

längre har, men som Finland har bibehållit. AB(CD) lyfter fram detta med 

referens till skolverksrapporten Vad påverkar resultaten i svensk grund-

skola? (Skolverket, 2009). ST(UV) refererar både till Skolverket och de 

finska framgångarna. Bortsett från frågan om ett sammanhållet skolsys-

tem och framtida lärarrekrytering ges få förklaringar till de svaga svenska 

IK-resultaten på systemnivå. Endast AB(CD) och G(H) pekar på ytterli-

gare systemfaktorer: 

De (Finland) har inga nationella prov och de har inga politiker som lägger 
sig i så mycket, ett stabilt system i alla år. /G(H) 

Och även om inte test och kontroller skulle ha orsakat Sveriges resultat-

nedgångar i internationella kunskapsmätningar hittills, så riskerar de att 

förvärra läget ytterligare i framtida mätningar, menar utvecklingsledarna 

AB(CD) och G(H). De ser kontroller som kontraproduktiva; i stället hand-

lar det om att visa personal och elever förtroende.  De finska framgångarna 

i internationella kunskapsmätningar visar hur viktigt det är att ha förtro-

ende för lärarprofessionen, anser de.   

Kommun- och skolnivå 

Alla skolchefer utom Y poängterar att de själva har stor betydelse för 

elevernas måluppfyllelse. Det finns dock, som beskrivits i avsnittet Sko-

lans hela uppdrag, diametralt motsatta uppfattningar inom skolchefs-

gruppen om var lärandet sker och därmed hur lämpliga åtgärder ser ut. 

ST(UV) menar att duktiga lärare måste premieras, men att detta utmanar 
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de krafter i Sverige som säger att ’alla är lika’, ’vi kan samma sak’, ’vi ska 

ha lika lön’ eller ’alla ska ha bättre betalt’. Skolchef ST(UV) väjer dock inte 

för motstånd, utan har tillsammans med några kommuner och 

friskolekedjor tagit fram ett ramverk för premiering av bra lärare.  

Du är den bästa (läraren), dig ska vi lyfta fram, du ska ha bra betalt, du 
ska ha meritering och vi ska titta på dig. /ST(UV) 

Om ST(UV) vill säkerställa att organisationen har lärare som är bra, så 

menar AB(CD) och G(H) att rektorer, lärare och elever kan bli bra i en 

stödjande organisation. Konkret försöker de norrländska skolcheferna 

åstadkomma förbättrad måluppfyllelse genom ökad användning av 

undervisning för formativt lärande eller formativ bedömning33 och fram-

åtsyftande omdömen. Skolchef K har genom rektorerna krävt att lärarna 

använder sig av detta arbetssätt mera. Hos AB(CD) och G(H) har det sat-

sats på lärarfortbildning i formativt lärande på bred front. Det anser 

AB(CD) och G(H) vara viktigt för att få alla lärare att hitta ett gemensamt 

professionsspråk, och även K talar om att stärka professionen genom fort-

bildning. G(H) säger att den formativa bedömningen gjort kommunens 

elever mer aktiva, reflekterande och delaktiga på lektionerna, även om 

detta fortfarande inte uppnåtts i alla klassrum.  

Ingen av skolcheferna säger att brist på pengar skulle orsaka de svenska 

IK-resultaten. Däremot ser ST(UV) den ständiga diskussionen om mera 

pengar som en orsak.  

… det är relationen och det är förväntningarna, det är alltså alla dom här 
mjuka värdena. Det är inte klasstorlek, inte antalet pengar, utan det är 
helt andra saker. /ST(UV) 

Fokuseringen på resurser har, enligt ST(UV), gjort att det avgörande mötet 

lärare-elev hamnat i skymundan.  

                                                             
33 En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs, att information 

söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska 

komma vidare mot målen, (Skolverket, 2014). 



 

  84  
  

Elever, föräldrar och det omgivande samhället  

De flesta skolcheferna verkar inte se elever, föräldrar eller samhälle som 

orsaker till de dalande IK-resultaten. AB(CD), G(H) och K nämner inte 

dessa överhuvudtaget. ST(UV) säger att skolor tidigare kunnat skylla sina 

resultat på eleverna och deras socioekonomiska bakgrund, men att detta 

är oacceptabelt då skolan är fullt ut ansvarig för alla elevers resultat. 

ST(UV) berättar också att han: 

mer och mer blivit orolig för de här SALSA-värdena (vilka) man kanske bör 
ifrågasätta för de legitimerar ju faktiskt en lägre förväntan, vilket är lite 
konstigt. /ST(UV)  

Skolchef Y är ensam om att framhålla föräldrars stora betydelse för elev-

resultaten. Han konstaterar att det är mycket svårt att höja målupp-

fyllelsen i kommunen, eftersom den befinner sig i ”ett lågutbildnings-

område i Sverige”. Han menar också att en av de avgörande orsakerna till 

att Finland har bättre IK-resultat än Sverige är att finska föräldrar tycker 

att skolan är viktigare än de svenska, liksom att synen på auktoriteter 

skiljer sig mellan länderna. Skolchef Y, som tillika är kommunens 

socialchef, har därför låtit satsa mycket på föräldrastöd. Y menar att då 

föräldrarna blir tydligare och mer engagerade i barnen kommer också 

måluppfyllelsen att öka.  

IK i skolchefernas arbete 

I det följande tar jag upp den inspiration som skolcheferna säger sig ha 

hämtat från andra länder till sitt eget arbete, hur skolcheferna valt att 

hantera SKL:s matematiksatsning PISA 2015, samt senare års riktade 

Skolverkssatsningar för höjda elevresultat. Avslutningsvis relateras bety-

delsen av IK i skolchefernas arbete till andra förhållanden som var aktuella 

vid tidpunkten för intervjuerna.   
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Internationell inspiration 

Vilken internationell inspiration har då skolcheferna kommit att söka? 

Flera säger sig titta på Finland. AB(CD) inspireras av Finlands långsam-

het; att inte låta pendeln slå för snabbt mellan olika ytterligheter, vilket 

han menar alltför ofta varit fallet i Sverige. K tar å sin sida upp att även om 

det skulle gå att nå framgång genom att kopiera t ex Finland, så skulle han 

ändå inte välja att göra det, eftersom det skulle föra med sig en attityd 

gentemot eleverna som han anser främmande: 

Jag menar de (Finland) har en helt annan… ett helt annat förhållningssätt 
och en helt annan attityd gentemot eleverna… det skulle vara ganska 
främmande att jobba på det sättet i Sverige. /K 

För Skolchef ST(UV) är det tvärtom. Sveriges IK-resultat har fått honom 

att vända blicken både mot Finland och andra upplevt framgångsrika skol-

länder.  

flera av oss (på förvaltningen), bland annat jag då, är intresserad av hur 
det ser ut internationellt. Jag har varit i England, USA, Kanada, Ontario i 
Ottawa i höstas och tittat på deras skolsystem. Det är inget hokus-pokus. 
Jag har även varit i Finland. /…/ Ordning och reda, lugnt och tryggt, höga 
förväntningar och det är det budskapet som vi på förvaltningen vill 
förmedla ut. Duktiga lärare gör skillnad. Så vi (förvaltningen) vill vara lite 
besvärliga, även i skolorna här då, jag tror att det är det som är centralt. 
/…/ De lyfter fram de duktiga lärarna, lärarcoacherna, det tar vi med 
tillbaks hit. /ST(UV) 

De internationella utblickarna har bidragit till att ST(UV) omdefinierat 

sina arbetsuppgifter från resursfrågor såsom skolmat, skolskjutsar och 

lokaler till elevernas lärande. 

Satsningar i IK:s kölvatten 

I det följande behandlar jag lokal enactment av konkreta satsningar i IK:s 

efterföljd. Skolcheferna är positiva till senare års nationellt utformade 

satsningar, i synnerhet de som tar sikte på att utveckla lärarnas kompe-

tens. En faktor som skolcheferna anser avgörande för svensk skolas 

kvalitet.  
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Förfrågan om deltagande i SKL:s matematiksatsning ”PISA 2015”, säger 

skolcheferna, mottogs positivt av de kommunala politiker som hade att 

besluta om respektive kommuns deltagande. Kommun ST(UV) låter 

respektive skolområde bestämma om man vill delta i SKL-satsningen. 

Kommun AB(CD) kommer att vara med som en av tio kommuner i landet, 

vilka skall fungera som motorer och förebilder för övriga kommuner, 

eftersom man varit framgångsrik just på matematikområdet. Först 

bedömde Skolchef AB(CD) att deltagandet skulle kosta alltför mycket tid 

och kraft, men kommunen valde till slut ändå att ingå då ”det var så 

positivt, det ger så mycket positivt”. Skolchef G(H) kände inte alls till 

SKL:s satsning PISA 2015, men säger spontant när jag berättat om den att 

”det klart att vi ska vara med”. Kommun Y väljer att avvakta: 

Det här (PISA 2015) har aktualiserats med våra verksamhetschefer, politi-
ken har också varit ordentligt involverad i detta och har gärna velat se att 
vi går med i det hela. Men vi har valt att i det här skedet inte gå med, då 
vi inom det här området (matematik) har tillräckligt på gång vad gäller 
måluppfyllelsen. /Y 

Skolchef K säger att kommunen vill vara med, men avstår första omgång-

en, eftersom också de har en del kvar av sitt nuvarande matematikprojekt. 

Skolchef K menar vidare att det kan vara en fördel att vänta för att bättre 

dra nytta av, i satsningen, vunna erfarenheter. Att målet för SKL:s satsning 

var att åstadkomma en kunskapsutveckling i relation till PISA:s 

kompetensnivåer och Sveriges PISA-placering i matematik tycks dock ha 

gått samtliga skolchefer förbi, som istället menade att satsningen syftade 

till höjda meritvärden eller en större andel elever med godkända slutbetyg. 

Skolcheferna tror alla på resultatförbättring genom de Skolverksfinan-

sierade satsningarna Läsa-Skriva-Räkna34 och Matematiklyftet35, vilka 

                                                             
34 Skolverket beviljade under åren 2008-2012 1,5 miljarder kronor för att stärka arbetet med 

basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, en satsning som nådde många huvudmän.  

35 Matematiklyftet, tidigare mattelyftet, är den största kompetensutvecklingsinsats i ett enskilt skolämne 

någonsin i Sverige. Syftet har varit att fortbilda lärare och förskollärare i matematikdidaktik.  
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samtliga fem kommuner ingått i. Det var dock ingen som vid intervju-

tillfället ännu kunnat se några konkreta resultat av satsningarna i form av 

ökad måluppfyllelse.  

Kommun ST(UV) har knutit en svensk forskare med erfarenhet från 

Singapore till sig för att fortbilda en del av kommunens lärare i lesson 

study36. Även Skolcheferna AB(CD) och G(H) är mycket intresserade av 

lesson study och har inlett försöksverksamhet i kommunerna för att 

utveckla kunskapssyn och professionsspråk genom samarbete. K har gått 

längst i detta avseende och involverat alla kommunens matematiklärare i 

lesson- och learning studies37 inom ramen för Matematiklyftet. De tre 

större städerna AB(CD), G(H) och ST(UV) har också sedan 5-10 år tillbaka 

någon form av Science Center i sina kommuner för att höja intresset för 

naturvetenskapliga ämnen. Dessa städer har även ytterligare projekt 

riktade mot läsning, matematik och NO; eftersom måluppfyllelsen, enligt 

skolcheferna, inte varit tillräckligt bra i dessa ämnen. 

Skolchef Y har också satsat på lärarna, men med en något annan 

inriktning; i kommunen har lärare fått driva lokala utvecklingsprojekt, för 

att involveras i skolutvecklingsarbetet. Y har också anställt en utvecklings-

pedagog och samfinansierat en doktorand för att på lång sikt höja kvali-

teten i verksamheten.  

IK:s betydelse i förvaltningens arbete 

IK:s betydelse skall också förstås i relation till andra samtida påverkans-

källor. Samtliga skolchefer har läst ”Visible learning” (Hattie, 2009), 

sammanställningen av metastudier för lärande, med stort intresse. 

Detsamma gäller McKinsey-rapporterna (Barber & Mourshed, 2007; 

Mourshed m fl, 2011), vilka lästs av samtliga skolchefer utom Y. Även om 

                                                             
36 Lesson study har sitt ursprung i Japan och blev känt genom Stigler och Hieberts (1999) videostudie av 

TIMSS 1995, där undervisningen i tyska, amerikanska och japanska klassrum jämfördes. Lesson study 

handlar enligt (Marton, 2005) om att lärare samplanerar en lektion, som sedan en lärare håller med de 

andra som observatörer. Lektionsplaneringen revideras och förfarandet upprepas och dokumenteras. 

37 Learning study är en delvis svensk vidarutveckling av Lesson study (Marton, 2005). Denna liknar lesson 

study men utgår från teori och i gruppen finns inte endast lärare, utan även forskare. Innan försöket inleds 

testas elevernas kunskaper. Det är vanligt att lektionerna filmas.  
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inte IK-rapporterna alltid får något stort inflytande per se, så sammanför 

skolcheferna internationella kunskapsmätningar med andra rapporter, 

vilkas inflytande är desto större. Skolchef K har efter sin läsning av 

McKinsey och Hattie kommit att poängtera ledarens roll, vikten av 

positiva höga förväntningar, samt att elever med behov av extra stöd ska 

få detta i ordinarie klass.  AB(CD) har inspirerats mycket av Åman (2011) 

och Skolverket (2009) i sitt utvecklingsarbete. ST(UV) framhåller dock att 

varken Hattie, McKinsey-rapporterna eller IK kommit med något nytt – 

samma slutsatser har han i många år kunnat läsa i Skolverkets årsrap-

porter. 

Hur stor den praktiska betydelsen av IK egentligen kommit att bli för 

skolchefernas yrkesutövning är svårt att fastslå. Svårigheterna kommer sig 

av att skolcheferna inte själva verkar vara på det klara med hur de 

påverkats av IK. Skolcheferna AB(CD), ST(UV) och Y inleder alla inter-

vjuerna med att förklara hur betydelselösa de internationella kun-

skapsmätningarna har varit för dem, för att strax innan samtalet avslutas 

säga motsatsen. AB(CD) säger först att han inte bekymrat sig så mycket 

om IK, för att sedan mot slutet av intervjun framhålla att IK är bakgrunden 

till alla stora satsningar som kommunen genomfört på senare år – NTA-

lådor38, science center, lärarfortbildning, matematik- och lässatsningar. 

Denna tvetydighet återkommer även i ST(UV):s beskrivningar av IK:s 

påverkan på hans dagliga arbete. Först berättar ST(UV) att IK-rapporterna 

”inte får ett jättegenomslag” inom förvaltningen, för att senare säga att IK-

resultaten ”präglar hur vi sedan utformar organisationen”. Skolchef Y som 

inledningsvis förklarar att allt handlar om den egna kommunens målupp-

fyllelse säger sedan att det är ”oerhört viktigt” att kommunen funderar 

kring vad de kan lära av IK.  

                                                             
38 NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, har funnits sedan 1997. Det drivs på uppdrag av av Kungliga 

Vetenskapsakademien (KVA) och dess medlemmar utgörs av såväl fristående som kommunala 

skolhuvudmän (NTA, 2016).  



 

  89  
  

Sammanfattande reflektioner 

De fem skolcheferna beskriver de internationella kunskapsmätningarna 

på relativt likartat sätt, som mätningar vilka inte bara ger en placering 

gentemot andra länder utan som också återspeglar svenska elevers 

kunskapsutveckling över tid. Skolcheferna menar att svenska elevers kun-

skaper fallit under senare år och då i synnerhet i matematik, men även i 

läsning och NO. Därmed har Sverige också kommit att försämra sin posi-

tion i förhållande till andra länder. Samtliga skolchefer ser internationella 

kunskapsmätningar som trovärdiga då resultaten bekräftas av andra 

källor och värdefulla eftersom svenska elevers kunskaper behöver ställas i 

relation till nivåerna i konkurrerande nationer. Däremot är skolcheferna 

skeptiska till medias rapportering om internationella kunskapsmätningar, 

vilken de anser är överdriven och skadlig för svensk skola, bl a genom att 

den riskerar att skrämma bort potentiella sökande från lärarutbildningen.  

Alla skolchefer känner ett stort ansvar för att vända Sveriges resultat-

utveckling i internationella kunskapsmätningar. Flertalet väljer att i första 

hand framhålla förslag till utveckling för att höja kunskapsresultaten på 

den nivå som de själva arbetar. Det råder dock delade meningar om huru-

vida förbättrad uppföljning och kontroll eller större förtroende för och 

autonomi till lärarna är den bästa vägen att gå.  

Flera skolchefer säger inledningsvis att IK inte påverkar dem särskilt 

mycket, för att mot slutet av intervjuerna säga att IK inverkar starkt på 

förvaltningens arbete. Denna åsiktsglidning under intervjuerna är väl värd 

att notera och den gör det svårt att fastslå hur stor inverkan IK egentligen 

haft i skolchefsarbetet. Det verkar dock som att internationella kunskaps-

mätningar sätts jämsides med McKinsey-rapporterna (Barber & Mour-

shed, 2007; Mourshed m fl, 2011), Hattie (2009), skolverksrapporter och 

aktuell forskning i detta avseende.  
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KAPITEL 7 
 

 

Rektorer 

 

I kapitlet beskrivs hur tolv svenska rektorer beskriver, tolkar och över-

sätter internationella kunskapsmätningar under en tid av intensivt arbete 

med nationell reformimplementering. Rektorer har alltsedan 1990-talets 

decentraliseringsreformer kommit att förfoga över stora möjligheter att 

styra resursfördelning och lokalt utvecklingsarbete inom ramen för natio-

nella samt lokala mål. Deras befogenheter och ansvar har under senare år 

ökat än mera (Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012). Då rektorsin-

tervjuerna genomförs, under läsåret 2011-2012, har just en ny skollag 

tagits i bruk, som ytterligare stärker rektorns lokala mandat. Samtidigt har 

staten kommit att bygga upp en omfattande inspektionsverksamhet. 

Inledningsvis beskrivs de föreställningar om IK som de intervjuade 

rektorerna ger uttryck för, det vill säga hur rektorerna uppfattar och tolkar 

IK och olika länders resultat i internationella kunskapsmätningar. Rekto-

rernas syn på skolans uppdrag får utgöra en bakgrund till deras analys av 

den mediala och politiska användningen av IK, samt av svaga respektive 

starka IK-resultat. De internationella kunskapsmätningarnas inverkan på 

rektorers arbete beskrivs också och sedermera följer några samman-

fattande reflektioner. 
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Föreställningar om IK 

IK beskrivs 

Internationella kunskapsmätningar har funnits i rektorernas medvetande 

i mellan två och tolv år. Anna-Lena är den rektor som känt till IK längst 

tid; hon deltog i förstudien till PIRLS 2001 under sin tid som lärare. Även 

för Carl-Gunnar som under sin lärargärning deltog i TIMSS 2003, har IK 

varit bekanta en längre tid. De relativt nya rektorerna Kjell-Olof och Tuva-

Li säger att IK kommit att bli aktuella för dem sedan de blev rektorer, det 

vill säga ett par år innan intervjuerna ägde rum. 

Då (under lärarutbildningen runt 1980) tror jag inte att det (IK) var alls så 
i ropet. Jag vet inte hur länge de har hållit på? /…/ det här har för mig 
blivit aktuellt, skulle jag vilja säga, sedan jag blev rektor (för 4 år sedan). 
/Tuva-Li 

Samtliga rektorer beskriver IK som återkommande internationella kun-

skapsjämförelser. Vidare förekommer beskrivningar av IK som ett statis-

tiskt diskussions- och analysunderlag, som en kvalitetsindikator, men 

också som ett test begränsat till faktakunskaper: 

Det (PISA) är ju någon slags… vad ska man säga… det är det som gäller. Vi 
kanske kan jämföra det med svenska akademins ordlista lite då, att det 
är någon slags måttstock. /Ylva-Karin 

… (IK är) skriftliga test och rimligen kunskaper som man har pluggat sig 
till rent pluggmässigt… Jag har svårt att se att de inte skulle hamna där. 
/Carl-Gunnar 

De flesta rektorer beskriver inte om någon direkt koppling mellan inter-

nationella kunskapsmätningar och vetenskap. Men några rektorer ser de 

IK som ett medel för att basera skolans verksamhet på vetenskaplig grund: 



 

  93  
  

hela skolan ska ju vila på vetenskaplig grund39, så då går man ju på sådana 
här undersökningar (IK) och rapporter. /Tuva-Li 

Ingen rektor beskriver IK som en nationell placeringstävling eller ”horse 

race”, en karakteristik som förekommit i en del forskning (Huang, 2009; 

Stacey m fl, 2015). Snarare beskrivs IK av de flesta rektorer som en 

nödvändig och självklar referenspunkt i en tid av global konkurrens.   

hur ser det ut framöver? Ja vi får ännu fler pensionärer. Hur ska vi försörja 
alla? Och de som ska ta över, de blir sämre och sämre. Så jag förstår ju 
att man blir grymt sugen på att jämföra (med hjälp av IK). /Carl-Gunnar 

Hur ofta mätningarna genomförs är okänt för de allra flesta rektorerna. 

De verkar dock vara överens om att nya IK presenteras relativt ofta. Även 

innehållsmässigt är rektorerna samstämmiga i stort. Föremålet för mät-

ningarna är, säger rektorerna, elevernas kunskaper i centrala skolämnen 

såsom läsning och matematik. Även NO verkar de flesta ha uppfattat som 

en del av IK-innehållet. Därutöver nämner några rektorer engelska, 

problemlösning och SO som tänkbara IK-ämnen. Samtliga rektorer kän-

ner till att IK presenteras i form av återkommande jämförelser länder 

emellan. Däremot är det endast hälften av rektorerna som uppfattat att 

det också är möjligt att mäta förändringar i det egna landets kunskapsnivå 

över tid med internationella kunskapsmätningar.  

Även vad gäller själva genomförandet av internationella kunskaps-

mätningar så förefaller rektorernas kunskaper vara goda. I stort sett alla 

rektorer vet att ett urval av högstadieelever från olika länder gör ett till det 

egna språket översatt, men i övrigt identiskt, test. Hälften av rektorerna 

känner också till de medföljande enkäterna. Missuppfattningar om 

genomförandet är ovanliga. Ett exempel är dock Dan-Inge som kommit att 

förstå IK primärt som registerdata, där elevprovet skulle vara av under-

ordnad betydelse. Dan-Inge är annars en av de mer aktiva rektorerna när 

                                                             
39 Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, 1 

kap, 5 §). Vetenskaplig grund innebär, enligt Skolverket (2015b), att kritiskt granska, pröva och sätta 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig 

relevant forskning. 
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det gäller IK; han läser Skolverkets IK-rapporter, presenterar IK-resultat 

för sin lärare och har dessutom deltagit i ICCS 2009.   

Det är ingen rektor som känner till vad akronymerna PISA, TIMSS, 

PIRLS och ICCS egentligen betyder, eller att olika organisationer och 

ramverk är involverade. Medan skolcheferna använder akronymerna för 

de olika internationella kunskapsmätningarna relativt ledigt talar rekto-

rerna nästan enbart om PISA. Carl-Gunnar menar: 

Genialt namn, när man har hört PISA-undersökningen så sitter den på en 
gång, det finns något att relatera till. /Carl-Gunnar 

Även om rektorerna gärna talar om PISA är många osäkra om dess exakta 

ämnesmässiga innehåll. Att matematik mäts är självklart för alla, och fler-

talet känner också till att läsförståelse ingår. Några antar att PISA endast 

innehåller dessa ämnen, medan andra säger att NO också utgör en del. Ett 

par rektorer beskriver också engelska och problemlösning som PISA-stoff. 

Få rektorer känner till PISA:s modell med roterande huvudämne. Stina-

Tina kopplar samman PISA med Skolverkets kommunala jämförelse-

databas SIRIS och använder sedan akronymen PISA för denna samman-

smältning. Trots sådana exempel kan rektorernas PISA-kännedom dock 

sammantaget betecknas som god. 

Även om PISA alltså verkar dominera rektorernas perception av IK så 

säger sig ändå flertalet ha hört talas om även TIMSS. Men att TIMSS, till 

skillnad från PISA, inte mäter läsförståelse är känt endast av ett par 

rektorer. PIRLS och ICCS är obekanta för flertalet. 

Ja, TIMSS och PISA, de går ju inte att undgå. Men ICCS och PIRLS, what’s 
that? /Bengt-Arne. 

Endast Anna-Lena och Dan-Inge säger sig vara bekanta med PIRLS. Dan-

Inge är den enda av de tolv rektorerna som har hört talas om ICCS.  

IK-resultaten 

Nästan hälften av rektorerna säger att svenska elever trivs bättre i skolan 

än finska elever. Samtidigt finns det rektorer som menar att det i svensk 
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skola är alltför vanligt med sena ankomster, slarv med läxor och hög 

ljudnivå i klassrummen. Trots att hälften av rektorerna känner till att det 

i samband med internationella kunskapsmätningar genomförs enkäter så 

är det ingen som explicit säger att deras kunskaper om trivsel eller ordning 

i svensk skola skulle kunna härledas ur dessa. Det verkar som att rek-

torerna har svårt att härleda varifrån deras kännedom egentligen kommer.  

Alla rektorer talar om sjunkande svenska placeringar i internationella 

kunskapsmätningar. Den dominerande bedömningen är att Sveriges IK-

resultat är ett utslag av att svenska elever idag befinner sig på en lägre 

kunskapsnivå än tidigare. Endast Kjell-Olof säger sig vara osäker på 

huruvida ”det är vi som har sänkt vår kunskapsnivå eller om det är andra 

länder som ökat sin kunskapsnivå”. Trots att flertalet rektorer främst ser 

IK som en jämförelse med andra länder, där Sverige tappat position så är 

det ändå ytterst få som anger hur Sverige placerat sig mer exakt. Ett 

undantag är Ylva-Karin som menar att svensk skola tidigare låg högt i 

PISA, men att vi nu sjunkit till ungefär tjugonde plats. Flera rektorer säger 

att deras IK-kännedom är för dålig för att de i detalj ska kunna säga hur 

Sverige ligger till i förhållande till andra länder. Oftast talar rektorer 

istället i generella termer om svensk IK-nedgång utan att nämna någon 

speciell tidsperiod eller något specifikt ämne.  

Alla, inklusive jag själv, vet att det går ned, vet bara att det går sämre på 
något sätt, sedan föreställer jag mig vilken typ av ämnen och uppgifter 
det rimligen handlar om, men jag vet ju egentligen inte. /Carl-Gunnar 

Som tidigare nämnts beskriver flertalet rektorer inte IK som en hjälp för 

att göra jämförelser av svenska elevers kunskaper över tiden, eller av för-

ändringar i resultatspridningen mellan elever i detta avseende. Dan-Inge 

och Stina-Tina talar dock båda om en 20 år lång nedåtgående trend för 

svenska matematikresultat. Att de nämner just matematik är inte att 

förvånas över. Matematik ses nämligen av samtliga rektorer, i likhet med 

skolcheferna, som det ämne där nedgången pågått längst och där problem-

en idag synes allra djupast. 
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exempelvis matematiken har ju under flera år, genom de här rapport-
erna, pekat på en försämring. Och det verkar fortfarande dala och nu har 
jag sett att läsförståelse också har blivit lite sämre. Likvärdigheten mellan 
skolor, har blivit lite sämre. Så att det är flera punkter som faller. Men 
matten har ju varit konsekvent. /Hans-Åke 

Likvärdighetsproblem lyfts visserligen upp av ytterligare några rektorer, 

men det är endast Hans-Åke som uttrycker detta med referens till IK. 

Däremot talar ungefär hälften av rektorerna om tilltagande problem i läs-

ning, med utgångspunkt i IK-resultat. Och lika vanligt är att rektorer talar 

om en svensk tillbakagång i NO. 

Summa summarum så känns det som att jag har kollen på att läsförstå-
elsemässigt, där har vi gått ned, från att det har varit jättebra. Matematik 
har absolut gått ner. NO absolut gått ner. På det stora hela så har jag för 
mig, att när det handlar om problemlösningsförmåga så står vi oss fort-
farande rätt gott. /Carl-Gunnar 

Att omnämna någon svensk prestation på internationella kunskapsmät-

ningar i positiva ordalag, såsom Carl-Gunnar gör i citatet ovan när det 

gäller problemlösning, är ovanligt. Men han är ändå inte helt ensam: 

”kanske ICCS är lite bättre då” säger Dan-Inge, och ett par rektorer menar 

att engelskresultaten fortfarande går Sveriges väg. Vad gäller den positiva 

synen på elevernas engelskkunskaper är det dock svårt att avgöra huru-

vida rektorernas uppfattning grundas på IK, nationella prov eller elever-

nas slutbetyg.  

Många rektorer känner till vilka länder som hamnat högt på IK, även 

om andra länders IK-resultat beskrivs mindre detaljerat än de svenska 

resultaten. Samtliga, utom Kjell-Olof, beskriver Finland som ett i 

internationella kunskapsmätningar toppresterande land. Hälften av 

rektorerna talar om asiatiska IK-framgångar – i synnerhet Kinas. I övrigt 

omnämns Danmark, Norge, Kanada och Nya Zeeland som länder med 

goda IK-resultat. Två rektorer känner sig dock osäkra på vilka länder, 

utöver Finland, som egentligen lyckas i IK och ber mig därför berätta om 

det. Tillkortakommanden i internationella studier knyter rektorerna, till 

synes automatiskt, till Sverige. Endast Stina-Tina nämner länder som hon 
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tror presterar sämre i IK än Sverige. Hon talar då om England, USA och 

Spanien.  

Rektorernas analyser 

Rektorernas analyser utgår från de föreställningar om internationella 

kunskapsmätningar de hyser. I detta avsnitt kontextualieras inledningsvis 

rektorernas syn på IK och måluppfyllelsearbete genom att relateras till 

deras syn på vad som innefattas i skolans uppdrag mer övergripande. 

Vidare jämförs rektorernas och skolchefernas syn på skolans uppgift. 

Därefter behandlas rektorernas tilltro till IK, men också deras grad av 

förtroende för medias och politikers sätt att behandla och använda IK. 

Huvuddelen av avsnittet handlar om hur rektorerna tror att goda IK-

resultat kan uppnås. Liksom i föregående resultatkapitel redovisas dessa 

förslag ur följande perspektiv: Nationell reformpolitik och systemaktörer, 

Kommun- och skolnivå, samt Elever, föräldrar och det omgivande 

samhället. 

Skolans hela uppdrag  

I stort sett alla de intervjuade rektorerna menar att befrämjandet av 

elevernas lärande är skolans viktigaste uppgift. De framhåller att det är av 

yttersta vikt att svenska elever förses med kunskaper vilka gör, i första 

hand nationen men också individerna, rustade i en hårdnande interna-

tionell konkurrens. ”Våra elever utbildas inte för Sverige, de utbildas för 

världen” säger Tuva-Li. Flera rektorer betonar vikten av att skolan lyckas 

just med matematiken och de naturvetenskapliga ämnena, eftersom de ser 

dessa som grunden för ekonomisk utveckling. ”Alla mina rektorskollegor 

i kommunen vet väl också, att matte/NO måste det satsas på” fortsätter 

Tuva-Li. Några informanter bland rektorerna i denna studie talar specifikt 

om vikten av att lösa ingenjörsbristen. Flera rektorer talar också om betyd-

elsen av goda läsfärdigheter. Några menar att läsförmågan är viktig efter-

som den avgör hur det går i övriga skolämnen, medan andra motiverar 

vikten av läsning med dess betydelse för samhällsdeltagande. Däremot 
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talar ingen rektor om vikten av kunskaper och färdigheter i de praktisk-

estetiska ämnena.  

I rektorsintervjuerna ges orden lärande, kunskap, kunskapsmätning, 

resultat och konkurrenskraft genomgående positiva konnotationer. Rek-

torsgruppen befinner sig i detta avseende nära Skolchef ST(UV) och 

Skolchef Y. Få rektorer talar, såsom utvecklingsledarna AB(CD) och G(H), 

specifikt om vikten av att bygga goda relationer i skolan som ett funda-

ment i samhällsbygget. 

Några rektorer betonar ordning och reda som en grundförutsättning för 

lärande, men det finns också rektorer vilka betraktar detta som kreativi-

tetshämmande. Kreativitet, problemlösning, entreprenörskap och social 

kompetens verkar vara förmågor som rektorerna menar att svensk skola 

är bra på att överföra till sina elever. Sådana färdigheter ses av flera 

rektorer som Sveriges ekonomiska framtidshopp, när förmedlingen av 

ämneskunskaper inte lyckas lika väl som tidigare. Flera av rektorerna i de 

kommunala skolorna talar också om vikten av att skolan möjliggör 

klassresor (Bengt-Arne), utvecklar demokratiska medborgare (Bengt-

Arne) och låter alla få lyckas (Kjell-Olof). Andra pekar på betydelsen av att 

skolan utgör en trygg punkt i annars otrygga bostadsområden (Gert-Ola) 

och verkar kompensatoriskt och utjämnande i samhället genom att 

minska betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund (Ylva-Karin). 

Sådana målsättningar uttrycks emellertid i mindre utsträckning av 

friskolerektorerna.  

Tilltro 

I detta avsnitt behandlas rektorernas tilltro till internationella kunskaps-

mätningar, samt till den mediala och politiska användningen av sådana 

studier. Det visar sig att flesta rektorer har mycket hög tilltro till IK, men 

så har inte alltid varit fallet. De intervjuade rektorerna från såväl norr som 

söder har gått från låg till hög tillit; de följer därmed samma mönster som 

skolcheferna. Som tidigare nämnts hade skolcheferna i södra Sverige alltid 

haft hög tilltro till IK medan de norrländska skolcheferna under senare år 
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förändrat sin inställning i positiv riktning.  Flera rektorer säger sig tidigare 

ha varit skeptiska till om man kan jämföra kunskaper länder emellan, men 

de har under senare år kommit att få en allt större tilltro till IK i detta 

avseende. 

De IK-resultat rektorerna känner till ses av flertalet som bevis på att 

svensk skola inte ger eleverna tillräckligt goda kunskaper. Tilltron till IK 

bland rektorer verkar förstärkas av att resultaten bekräftas av andra 

källor; såsom att många elever inte heller uppnår godkänt på de nationella 

proven i matematik. Flera rektorer förklarar den ökade tilltron med att de 

först under senare tid kommit att förstå att svenska elevers kunskapsnivå 

sjunkit över tid: 

vi (Sverige) har ju faktiskt, om vi jämför oss med oss själva, sjunkit. Så då 
kan man ju inte skylla på det här med att man mäter på olika sätt, eller 
att man prioriterar olika saker i de olika länderna. /Tuva-Li 

Visserligen är det så många som hälften av rektorerna som inte känner till 

att IK kan fånga svenska elevers kunskapsutveckling över tid, men även 

bland dessa åtnjuter IK numera högt förtroende. Här skiljer sig rektorerna 

från skolcheferna, vilka menade att det var just denna funktion som gjorde 

de internationella kunskapsmätningarna värdefulla.  

Även om tilltron till IK generellt är hög bland rektorer så finns det några 

problematiska förhållanden som ofta tas upp. Flera rektorer menar t ex att 

Finlands framgångar relativt Sverige till stor del beror på att särskole-

elever och nyanlända invandrare inte räknas med i det finska urvalet. 

Vidare säger de att Sverige som har många elever med utländsk bakgrund 

sätter dessa att skriva de internationella proven innan de ens lärt sig 

svenska. Bengt-Arne och Gert-Ola, som arbetar på de två mest socialt ut-

satta skolorna i studien, anger dessa skillnader som huvudförklaringen till 

resultatdifferensen mellan Sverige och Finland.  

Carl-Gunnar och Tuva-Li ifrågasätter skriftliga prov. De menar att såda-

na prov, såsom IK, kan fånga faktakunskaper väl, men att mycket annat 

som elever lär sig i svensk skola går testen förbi. Flera rektorer ifrågasätter 
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om svenska elever verkligen gör sitt bästa på test, vilka de inte får indiv-

iduell återkoppling på. Carl-Gunnar, som tidigare arbetat som lärare på en 

av Sveriges bäst presterande skolor, sett till betyg och resultat på de natio-

nella proven, säger att många av de resultatfixerade elever som han där 

undervisade struntade i TIMSS 2003: ”Jag skiter väl i Sverige, jag jobbar 

för mig själv, kunde eleverna säga” (Carl-Gunnar).  

De flesta rektorerna menar att de internationella kunskapsmätningar-

nas genomslag i media beror på att problem och kriser alltid har ett 

nyhetsvärde. Några pekar därtill på IK:s summativa karaktär, vilket gör 

dem lättredovisade. Att just PISA blivit mer omtalad än andra 

internationella mätningar har rektorerna olika antaganden om; det kan till 

exempel bero på dess ämnesmässiga innehåll, storleken och mätförfar-

ande eller historiken bakom PISA. Valdemar-Erik tror dock att det är en 

ren slump; någon började tala om PISA och sedan har detta fortgått, 

menar han. Det är notabelt att ingen rektor eller skolchef förklarar den 

mediala exponeringen med de bakomliggande organisationernas sprid-

ningsstrategier eller tyngd. Samtidigt är det fullt begripligt, då ingen av 

dem känner till organisationerna bakom internationella kunskapsmät-

ningar.  

De flesta rektorerna är bekymrade över den mediala IK-rapporteringen. 

Den absolut vanligaste invändningen är att media, med braskande 

rubriker om sjunkande IK-resultat, målar upp en överdrivet negativ bild 

av svensk skola. Rektorerna tar liksom skolcheferna IK-nedgångarna på 

stort allvar, men inte heller rektorerna tycker att svensk skola befinner sig 

i något totalt haveri: 

Man kan ju fundera ibland hur dåligt det är då egentligen? Det var ju 
också en som sa, det var ganska intressant alltså, det låter (i media) som 
om läget är katastrofalt, men det tycker man ju egentligen inte om jag 
tittar på skolan. Dels så mår eleverna bra, fungerar socialt jättebra, 
många går ju ut med betyg, alltså klarar sina godkända betyg och lite mer 
och vissa mycket mer. Är det då så dåligt som man säger, eller? Nä, jag 
vet inte. /Gert-Ola 
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Ylva-Karin är något av ett undantag; hon menar att det är bra att mediede-

batten har givit ”den tröga kolossen kommunal skola” anledning till själv-

rannsakan. Men i övrigt talar rektorerna nästan uteslutande om de pro-

blem de säger sig se i den mediala svartmålningens efterföljd. Några oroas 

av att kortsiktiga åtgärder, med anledning av sänkta IK-resultat, riskerar 

att bryta det långsiktiga skolutvecklingsarbetet. Än vanligare är rektorers 

oro för att unga människor ska välja bort läraryrket; några nämner även 

det missmod som dagens lärare kan uppleva som en följd medierapport-

eringen. Rektorerna verkar se just IK-resultaten som upprinnelsen till den 

beskrivna mediala svartmålningen av skolan i stort. Ylva-Karin anser dock 

att svartmålningen skulle ha funnits även utan IK. Utan IK skulle media 

ha hittat andra sätt att framställa ”krisen i skolan” tror hon. Mediernas 

användning av stora rubriker är inte det enda sättet på vilket skolkrisen 

konstrueras. Några rektorer misstänker att medierna också aktivt 

undanhåller de delar i IK-rapporterna som är positiva. Och detta har fått 

både Ulrik-Bo och Stina-Tina att sluta bry sig om mediernas IK-rapport-

ering. Inte heller Gert-Ola bryr sig om media eftersom de, enligt honom, 

aldrig redovisar under vilka förutsättningar lokala eller nationella resultat 

skapats. Han menar att antalet elever med utländska bakgrund kan 

förklara mycket av resultaten på såväl skolnivå som nationellt. Ulrik-Bo 

ifrågasätter IK:s nyhetsvärde, eftersom rapporteringen alltid är den-

samma.  

I media hörs alltid samma saker om läsning, matte och NO. Det känns som 
de försöker övertyga oss om något som vi redan accepterat, det känns 
inte som någon nyhet, därför stänger nog många sina öron. /Ulrik-Bo 

Flertalet rektorer har dock fortfarande ”sina öron öppna”, men är vanligen 

skeptiska mot massmedias brist på analyser. De hyser högre tilltro till 

fackpress och Utbildningsradion, vilka närmare hälften av rektorer be-

römmer för just deras analyser och förklaringar till IK-resultaten. Men det 

finns också en lika stor grupp rektorer som inte anser sig få fördjupade 

analyser via media.  
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Ulrik-Bo kritiserar all rapportering kring internationella kunskaps-

mätningar för att vara ideologiskt färgad – även Lärarförbundets och Skol-

verkets. Han menar att de verksamma i skolan är utlämnade åt dessa 

politiska tolkningar eftersom ”kanske bara fem av tusen lärare har läst 

PISA-rapporten”. Ulrik-Bo efterlyser därför att någon som ”bara vill skolor 

väl” ska sammanfatta och tillgängliggöra IK-rapporterna. Dan-Inge ser det 

som att IK öppnat möjligheterna till en ärligare skoldebatt, baserad på 

fakta. Ingen vågar eller kan längre diskvalificera IK för egen vinning: 

För några år sedan dömdes de här (IK) ut i massor av tidningsartiklar. Ofta 
utav en hel del pedagogikprofessorer och röd media, men nu törs man 
inte det längre, då de (IK) kommit att få allt högre status. /Dan-Inge 

Dan-Inge menar att Jan Björklund ska ha ett stort tack för att han runt år 

2005 lyckades få internationella kunskapsmätningar att träda fram i det 

offentliga samtalet om skolan, och att IK under senare år kommit att bli 

en allt vanligare referens i det mediala rummet. Dessa tidsmässiga angi-

velser ligger väl i linje med flera av skolchefernas. Däremot är det ingen 

annan rektor än Dan-Inge som talar om tidsmässiga förändringar i me-

diernas IK-rapportering. Flertalet rektorer kopplar samman Jan Björk-

lund, IK och kunskapsfokus. Endast Bengt-Arne har en annan uppfatt-

ning; han menar istället att en starkare kunskapsfokusering gjorde entré 

”före major Björklunds härjande”. Även om Bengt-Arne är den ende rek-

torn att frikoppla kunskapsfokus från Björklund, så är han ingalunda 

ensam om att kritisera den dåvarande utbildningsministern. Hälften av 

rektorerna ifrågasätter Björklund för att han, enligt dem, tecknar en över-

drivet negativ bild av svensk skola. Generellt ser dock rektorerna det som 

naturligt att politiker har goda IK-resultat och nationens framtida kon-

kurrenskraft som målsättning för sitt arbete med svensk skola.  

Att majoriteten bland rektorerna hyser tilltro till internationella kun-

skapsmätningar innebär dock inte, vilket senare belyses, att dessa mät-

ningar intar någon framträdande roll i rektorernas egna dagliga arbete.  
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Problemanalys och lösningar 

Jag har funderat mycket på hur resultaten har kunnat sjunka så, om detta 
skulle jag kunna tala i två timmar. /Dan-Inge 

Även om inte övriga rektorer uttalar sig med lika stark emfas som Dan-

Inge, så väcker frågan om orsakerna till de försämrade svenska skolresul-

taten samtliga rektorers engagemang och vältalighet. De ser många vägar 

att skapa förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling, och 

beskriver – utifrån svensk skolas problem och andra länders framgångar 

– sammanlagt mer än sextio olika sätt att höja elevernas kunskaper.  

I det följande presenteras först förklaringar och lösningar på nationell 

nivå, därefter på kommun- och skolnivå och avslutningsvis förklaringar 

som handlar om elever, föräldrar och samhälleliga faktorer. De erfarna 

rektorerna väljer vanligen att placera orsaken till Sveriges svaga IK-resul-

tat på nationell nivå, medan de nyare rektorerna som går rektorsutbild-

ningen oftare talar om rektorers och lärares ansvar.  

Nationell reformpolitik och systemaktörer 

Alla rektorer nämner något problem på systemnivå, och vanligast är att 

kritisera den tidigare läroplanen, Lpo 94. Men då denna vid intervjutill-

fället just ersatts av en ny läroplan, Lgr 11, känner flertalet rektorer till-

försikt inför framtiden. Detta är en markant skillnad jämfört med skolche-

ferna vilka inte alls tar upp läroplaner som förklaring till de svenska IK-

resultaten. Många rektorer säger att det varit just IK-resultaten som har 

fått regeringen att inse att Lpo 94 var undermålig. Vidare tror också flera 

av dem att regeringen och Skolverket tittat på det i internationella kun-

skapsmätningar så framgångsrika landet Finland när de skrivit de nya 

styrdokumenten. ”Skolverket är inte nöjda med det vi levererar därför 

kommer det så mycket riktlinjer, vilket gjort oss oerhört reglerade och 

styrda” (Ylva-Karin). Detta är dock en uppstyrning som de flesta rektorer 

anser nödvändig. ”Det finns ingen som tycker att vi är bra nog som land, 

alla håller med om att vi måste förändra” (Bengt-Arne). Flera berömmer 
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också Skolverket för ett utomordentligt gott implementeringsarbete av  

Lgr 11.  

För den gamla läroplanen, Lpo 94, blev ju dålig. Alltså implementeringen 
av den blev väldigt dålig. Mål att sträva mot – det var ju luddigt hela tiden. 
Det var inte alls bra, men nu om man tittar på den nya (Lgr 11) med det 
arbete som har gjorts och det arbete som Skolverket också har gjort med 
förberedelse och i material, informationsfilmer, i konferenser för rek-
torer och vissa lärare som får uppdraget att vara implementeringsan-
svariga. De har lagt ned ett fantastiskt jobb egentligen, om man jämför 
Lpo 94 med Lgr 11, så det är ju en stor satsning som förhoppningsvis… Nu 
pratar man ju mycket om elevernas förmåga i stället för bara kunskaps-
krav, så det är stor skillnad. Jag tror att det kommer att bli bra för det 
känns tydligare. Nu har man en bank som du får med till lärare som ger 
hjälp och stöd, medan Lpo endast var ett tunt litet häfte. Så det är milsvid 
skillnad tycker jag. /Gert-Ola 

Den nya läroplanen beröms av rektorer både för dess tydlighet och för dess 

innehåll. Några rektorer lovordar också Lgr 11:s betoning av förmågor, 

vilket är intressant då även PISA:s ramverk lägger tonvikt på just för-

mågor. Det finns dock ingen rektor som drar några paralleller mellan de 

nya läroplanerna och OECD:s ramverk för PISA. Tvärt om säger Gert-Ola 

att betonandet av förmågor är ett fjärmande från det lätt mätbara, vilket 

IK enligt honom representerar. Den ende rektorn som kritiserar de nya 

svenska styrdokumenten är Ulrik-Bo som menar att eleverna fortfarande 

har för få undervisningstimmar på grund av sen skolstart och korta läsår. 

Det är för många ämnen, för låga kunskapskrav, för lite studieteknik och 

alltför få nationella prov i den svenska skolan, menar han. Frågan om 

nationella prov förefaller dela rektorsgruppen. Några menar att proven tar 

för mycket tid från undervisningen, medan andra tycker att de ger bra 

signaler om kunskapsfokus och därtill lägger grunden för en rättvis be-

tygssättning. Desto mer överens är rektorerna om att den utökade skrift-

liga dokumentationen inte kommer att lösa svensk skolas problem. Carl-

Gunnar menar att ”undervisningen går på sparlåga i tre veckor” varje gång 

skriftliga omdömen ska skrivas, men en positiv bieffekt är ändå att lärarna 

lär sig om formativ bedömning i samband med författandet.  
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Det är också många rektorer som tror att 1990-talets reformer bidragit 

till svensk skolas problem. Flera kommunala rektorer riktar kritik mot 

skolvals- och friskolereformen. Bengt-Arne skräder inte orden: 

Den här jävla skiten om friskolor är ju sanslös. Det är ett segregationskör 
som är något fruktansvärt. Jag ser det ju så oerhört tydligt här. /Bengt-
Arne 

Dessa rektorer menar att friskolereformen medverkat till ökade resultat-

skillnader, men det kan noteras att ingen rektor säger att den skulle ha 

bidragit till någon generell kunskapsnedgång. Det största problemet med 

konkurrens och skolval är, enligt Stina-Tina, att hon måste använda tid 

och pengar till marknadsföring och profilering istället för det pedagogiska 

ledarskapet. Kritiken mot friskole- och valfrihetsreformen delas emeller-

tid inte av exempelvis Ulrik-Bo, som menar att hans egen och många andra 

friskolor har en stor andel elever med utländsk bakgrund och bidrar till 

integration över bostadsområdesgränser. Bland friskolerektorer är det 

däremot vanligt att kritisera kommunaliseringen för att leda till likvärdig-

hetsproblem: ”det finns 290 kommuner och alla gör på olika sätt” (Dan-

Inge). Gemensamt för de flesta rektorer är dock tron på en statlig skola: 

”Det ideala vore ju en mycket väl fungerande statlig skola” (Dan-Inge). 

Lärarutbildningen kritiseras av tre rektorer. Dan-Inge menar att peda-

gogikprofessorerna sedan mer än 20 år tillbaka inpräntat sina alltför yviga 

progressiva idéer i lärarkandidaterna: ”eleven ska kunna söka och finna 

kunskap själv” och att ”kunskapsmätning är kränkande”. Carl-Gunnar 

talar specifikt om lärarhögskolornas vurm för skriftlig huvudräkning i 

slutet av 1990-talet, vilken han menar haft en negativ effekt på svenskt 

matematikkunnande. Ulrik-Bo menar att svenska lärares genomgångar är 

undermåliga, vilket beror på att de inte får någon metodikundervisning på 

lärarprogrammet. Det låga söktrycket till lärarutbildningen oroar många 

rektorer; Ulrik-Bo menar att detta i kombination med utbildningens krav-

löshet skapar stora problem: 

Om det är lätt att komma in (på lärarprogrammet), lätt att bara slinka 
igenom och väldigt svårt att bli av med jobbet och dåliga löner dessutom, 
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så är det varken någon belöning eller någon utmaning att bli lärare. 
/Ulrik-Bo 

Även om endast tre rektorer direkt kritiserar det svenska lärarprogrammet 

så är det desto fler som avundas, den enligt dem, goda finska lärarutbild-

ningen. Flera rektorer säger att den kan hålla hög kvalitet, eftersom sök-

trycket gör att den kan rekrytera toppstudenter, vilket i sin tur beror på 

läraryrkets status. Carl-Gunnar har under sin pågående rektorsutbildning 

också hört att den finska lärarutbildningen i motsats till den svenska har 

fått chans att utvecklas utan ständiga omdaningar. Anna-Lena, Bengt-

Arne och Carl-Gunnar menar alla att den mest problematiska omstöp-

ningen i Sverige varit införandet av 1-7-lärare. Problemet var att dessa 

svenska/SO- respektive matte-/NO-lärare sedan kom att undervisa i alla 

ämnen.  

matte/NO 1-7-lärare som fått ta en lågstadieklass. Det är katastrof, kan i 
stort sett ingenting, om man tänker läs- och skrivinlärning. /Carl-Gunnar.  

Även Bengt-Arne säger att detta är ”en stor orsak till varför det ser ut som 

det gör” med IK-resultaten. Ett annat problem som Bengt-Arne nämner är 

att lärarkårens arbetstidsavtal inte heller ligger helt i linje med styrdo-

kumenten. Eventuellt skulle införandet av 40-timmarsveckor kunna 

minska stressen och ge lärare bättre möjligheter till samarbete. Också 

Tuva-Li tar upp arbetstidsavtalet; hon menar att detta kan vara en av 

huvudorsakerna till att IK-resultaten hittills inte gått Sveriges väg.  

Det kan sammantaget konstateras att alla rektorer pekar ut ett eller flera 

problem hos nationell reformpolitik och systemaktörer. Hälften av rekto-

rerna, varav majoriteten med lång erfarenhet, menar att huvudorsakerna 

till svensk skolas dalande IK-resultat står att finna på statlig nivå. Rek-

torerna är alltså betydligt mer benägna än skolcheferna att framhålla orsa-

ker på det nationella planet.    
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Kommun- och skolnivå 

Medan flertalet rektorer med långvarig erfarenhet relaterar svensk skolas 

sjunkande IK-resultat till faktorer på den nationella nivån, så menar de 

flesta nya rektorerna istället att huvudförklaringarna till Sveriges sjun-

kande IK-resultat finns i brister hos den egna yrkeskåren och i lärarkåren. 

Däremot är det ingen rektor som lastar sin friskolestyrelse eller kommu-

nala förvaltning för IK-resultaten. Här skiljer de sig delvis från skolche-

ferna, vilka pekade på brister även på kommunal förvaltningsnivå. Likhe-

ten är att såväl skolchefer som rektorer placerar stort ansvar på den nivå 

för vilken de själva är ansvariga; de båda grupperna verkar betrakta sin 

egen insats som betydelsefull för att vända svenska elevers kunskapsut-

veckling.  

I synnerhet de rektorer som vid intervjutillfället går den statliga rektors-

utbildningen betonar rektorers och lärares möjligheter att göra skillnad. 

Det nya rektorsskapet verkar bestå av tydlighet, kontroll, utvärdering, 

samt höga förväntningar på såväl lärare som elever. 

Vi (som jobbar i svensk skola) måste kritiskt granska oss själva för att bli 
bättre och skapa en så bra undervisning som möjligt för våra elever. Sen 
måste rektor också ta det pedagogiska ledarskapet, rektor blir alltför ofta 
en administratör. Där ser jag att vi behöver komma ut och besöka våra 
lärare och ha olika granskningar. Vad sker egentligen i klassrummet? Hur 
är kommunikationen med eleverna? Är det ett okej upplägg? Sen är ju de 
experterna på sitt ämne, men du ska ju förmedla det också till eleverna 
så att de lär sig, så det kan absolut utvecklas. /…/ Men det är väldigt svårt 
(för en rektor) att komma in och diskutera undervisning. /Ylva-Karin 

Det finns rektorer som förklarar de finska IK-framgångarna med skol-

ledarskapet. De tror att finska rektorer har färre administrativa uppgifter 

och därför bättre kan fokusera det pedagogiska ledarskapet än svenska 

rektorer. Valdemar-Erik, som träffat en finsk rektor, säger dock att denne 

förklarat de finska framgångarna med att rektorer i Finland sitter på sina 

kontor och administrerar, medan de tillitsfullt låter lärarna ansvara för 

undervisningen. Detta – att skolframgång skulle komma av bristen på 
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pedagogiskt ledarskap – förefaller dock för Valdemar-Erik och hans rek-

torskollegor inom koncernen som så orimligt att ”den finske rektorn 

kommit att bli ett stående skämt”.  

Flera av rektorerna ser lärarna som ett av den svenska skolans största 

problem. Vanligast är att tillskriva lärarna ett otydligt ledarskap och alltför 

lågt ställda förväntningar på eleverna. Här visar de kinesiska IK-fram-

gångarna, säger Stina-Tina, att det går att ha sextio elever i en klass om 

det finns ett tydligt ledarskap. Däremot verkar rektorerna ha högt för-

troende för lärarnas ämneskunskaper. Det som brister är den didaktiska 

förmågan, i synnerhet hos matematiklärarna. Ylva-Karin har på univer-

sitetskurser fått de japanska IK-framgångarna förklarade med just deras 

matematikdidaktiska förhållningssätt. Flera rektorer pekar explicit på 

brister hos svenska matematiklärare: de måste våga släppa sitt läromedel, 

prata matematik, använda formativ bedömning, öka färdighetsträningen, 

höja kraven, förklara vad matematiken är till för och hur den ska tillämpas. 

Talet om tillämpning kommer från en jämförelse med engelskämnet som 

flera rektorer menar att alla elever spontant kan förstå nyttan med. 

Åtskilliga rektorer säger vidare att eleverna tycker att matematik är det 

både svåraste och tråkigaste ämnet. Detta menar flera rektorer beror på 

att matematiklärarna inte utvecklat sin undervisning på årtionden.  

Avslutningsvis kan det noteras att även om några rektorer säger att de 

ekonomiska ramarna påverkar hur de utformar sin organisation, så är det 

inte en enda rektor som påtalar bristande ekonomiska resurser som orsak 

till de svenska IK-resultaten. Detta är en viktig likhet mellan skolchefer 

och rektorer.  

Elever, föräldrar och det omgivande samhället 

Få rektorer förklarar svensk skolas resultatnedgångar med faktorer i det 

omgivande samhället. Orsaker som ändå kommit att nämnas är SMS-

språkets menliga påverkan på skriftspråket, samt att sociala medier och 

dataspel får elever att sitta uppe på nätterna och därför kommer trötta till 

skolan. Några rektorer anser också att teknikutvecklingen gjort behovet av 

vardagsmatematik allt mindre. Dock framhåller ett par rektorer att elever 
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vet att matematik är viktigt, även om de inte vet vad de ska använda 

kunskaperna till. Gert-Ola ser å sin sida bristande språkkunskaper hos alla 

de elever som invandrat från andra länder som huvudorsak till Sveriges 

svaga IK-resultat. Ylva-Karin ser däremot inte elever med utländsk bak-

grund som problem, utan framhåller dessa som förebilder; de är flitigare 

och mer målmedvetna än infödda svenskar ungdomar. 

Att relatera IK-resultaten till föräldrarnas inställning eller insatser är 

något vanligare än förklaringar på samhällsnivå, men inte heller detta 

framhålls som någon dominerande orsak. Flera rektorer anser dock att 

svenska föräldrar inte ställer tillräckligt stora krav på sina barn. Kjell-Olof 

menar att många föräldrar idag förväntar sig ”att skolan ska curla för just 

deras barn”, liksom de själva gör hemma. Föräldrar ser idag inte heller 

några problem, säger Carl-Gunnar, med att ta sina barn på flera veckor 

långa solsemestrar under terminerna. Detta menar han också skickar en 

signal till eleverna om skolans vikt och värde. Han tillägger att asiatiska 

föräldrar, på skolan i Hanoi där han tidigare arbetat, aldrig skulle ansöka 

om ledighet från skolan. De asiatiska föräldrarna ifrågasatte istället varför 

skolan inte gav eleverna mer läxor. Från svenska föräldrar har Carl-

Gunnar enbart hört krav på mindre läxor, vilket enligt honom visar på en 

attitydskillnad. En anledning till Finlands skolframgångar, säger några 

rektorer, är att finska föräldrar betonar vikten av att lyckas i skolan och att 

de fostrar sina barn till hörsamhet. De finska föräldrarna lägger därmed 

grunden till det kunskapsfokus och den arbetsro som dessa rektorer 

menar råder i finska klassrum. Dessa rektorers åsikter ligger i linje med de 

som uttrycks av Skolchef Y. 

I den mån IK-resultaten förklaras av brister hos eleverna så betraktas 

dessa som offer för de samhällsförändringar som ovan beskrivits eller för 

föräldrarnas problematiska inställning. 

Skilsmässor har ju ökat ganska kraftigt och det finns ju hur många 
exempel som helst där barnen kommer i kläm. /Gert-Ola 

Även den generellt sett ökade levnadsstandarden skulle kunna ha påverkat 

IK-resultaten negativt; några rektorer menar att detta gjort barn ovilliga 
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till hårt arbete. Å andra sidan framhålls att elever genom resor, media och 

Internet kommit att bli alltmer allmänbildade: 

Eleverna är mycket mer medvetna om saker och ting i samhället och runt 
omkring. Men de är också präglade av att – vi var inne på det lite förut – 
det mesta löser sig. Och vi har en bättre standard idag i Sverige, eller 
många har en bättre standard. Där utbildning har kommit lite i skym-
undan i några år. /Valdemar-Erik 

Trots att få rektorer ser samhällsförändringar, föräldrar eller elever som 

huvudorsak till de sjunkande svenska IK-resultaten så är det ändå 

betydligt vanligare att rektorer än skolchefer nämner förklaringar på 

denna nivå.  

IK i rektorernas arbete 

De intervjuade rektorernas engagemang och intresse för IK varierar, vilket 

ska ses mot bakgrund av att de internationella kunskapsmätningarna inte 

är något imperativt inslag i vad Ball m fl (2012) kallar för policyensemblen 

av prov och utvärderingar. Ungefär hälften av rektorerna uppger vid 

intervjutillfället att de inte hade ägnat vare sig tid eller intresse åt IK förrän 

de tillfrågades om medverkan i denna studie. Ett par av rektorerna med 

lågt IK-intresse funderar på om deras svar är värdefulla: ”Får du ut något 

av detta överhuvudtaget?”, frågar Ylva-Karin under intervjun. Medan 

andra, av IK också ointresserade rektorer, säger att de gärna besvarar 

mina frågor, även om de inte vet så mycket om detta för dem perifera 

samtalsämne. Men det finns också rektorer som ägnat IK-analyser mycket 

tid och som med stort engagemang berättar om de slutsatser de dragit.  

Deltagande i IK 

Det mest konkreta sätt på vilket IK kan träda in i rektorers arbete är när 

deras skola utvalts att delta i en studie. Hälften av rektorerna har varit med 

om genomförandet av någon internationell kunskapsmätning. För fyra 

rektorer verkar detta ha kommit att passera närmast obemärkt; medan det 

för de två rektorer som själva hanterat frågan praktiskt kommit att ge 
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bestående intryck. Tre av de fyra icke-involverade rektorerna beskriver 

hur de delegerat genomförandeansvaret till en lärare och därefter släppt 

frågan; de är vid intervjutillfället inte längre säkra på vilken IK deras skola 

egentligen har deltagit i. Två av dessa rektorer berättar dock att deras 

respektive ansvariga lärare konstaterat att det var mycket jobb kring 

genomförandet. Den fjärde rektorn, Carl-Gunnar, svarar nekande på 

frågan om IK-deltagande – trots att hans skola funnits med i en studie tre 

år tidigare. Den ansvarige läraren på hans skola, Cornelis, återfinns i 

följande kapitel.  

De två rektorer som ägnat sin skolas IK-deltagande uppmärksamhet är 

Anna-Lena och Valdemar-Erik. Den senare har tvingats sätta sig in i frå-

gan, eftersom såväl hans tidigare skola som hela koncernen, haft problem 

att tillgodose kraven på datorprestanda. Valdemar-Erik har därför haft 

upprepade kontakter med PISA:s svenska projektledning. Han menar att 

projektledningen varit oförstående för de problem som kraven på dator-

utrustningen utsatt hans koncern för. Konkret har de lösts genom att ele-

verna fått ta med sig sina egna datorer hemifrån för att kunna genomföra 

PISA-testet. Den andra rektorn att ägna skolans IK-deltagande engage-

mang, Anna-Lena, återger med stor detaljrikedom kvaliteter och brister i 

elevuppgifter från PIRLS 2001, där hon som lärare deltog i förstudien. 

Intervjun med Anna-Lena genomfördes vid en intressant tidpunkt. 

Hennes nya skola skulle en månad senare vara med i PISA 2012. Hon hade 

dock inte själv haft möjlighet att resa till Härnösand på informations-

dagen, utan istället skickat sin lagledare, matematik- och NO-läraren 

Anders, vilken också intervjuats och återfinns i nästkommande kapitel. 

Anna-Lena tog ändå ett par kontakter med PISA:s svenska projektledning, 

bland annat för att reda ut huruvida hennes speciallärare i matematik 

kunde få ansvara för genomförandet.  

Sammanfattningsvis upptar inte medverkan i internationella kunskaps-

mätningar någon central plats i de flesta rektorers dagliga arbete – inte 

ens när datainsamlingar pågår, eftersom rektorerna vanligen delegerat ut 

arbetsuppgifterna bland sina lärare.  
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Internationell inspiration 

Flera rektorer poängterar att det är deras uppgift att implementera de nya 

styrdokumenten. Det är emellertid endast Kjell-Olof som argumenterar 

att detta står i konflikt till att söka internationella influenser och att lokalt 

jobba med bättre IK-resultat som mål. Kjell-Olof menar att det är natio-

nella aktörers uppgift att bestämma om skolan ska prioritera det stoff eller 

de färdigheter som inryms i IK. Han som rektor ska inte befatta sig med 

sådant, utan ägna sig åt att följa de gällande styrdokumenten. Övriga 

rektorer verkar se sig själva som mer autonoma i detta avseende, som att 

det skulle stå dem ganska fritt att hämta inspiration från andra länder. De 

beskriver att de har intresset, men begränsas av att de inte har tid att följa 

utvecklingen och inte heller får möjlighet att göra internationella studie-

resor. Det finns dock några rektorer som konkret kommit att inspireras av 

Finland och asiatiska länder. Dessa rektorer understryker vikten av höga 

förväntningar, lärarledd undervisning och i några fall även läxor och tätare 

kunskapskontroller. Carl-Gunnar blev också mer medveten om vikten av 

yrkesstolthet under den period han arbetade i Hanoi; t ex minns han att 

NO-läraren hade slips under labbrocken, något som han tolkade som ett 

tecken på sådan stolthet. 

Nationella satsningar i IK:s kölvatten 

I det följande ges exempel på hur rektorer valt att prioritera då de ställts 

inför SKL:s och Skolverkets matematiksatsningar, vilka följt i IK:s spår. 

Under hösten 2011 introducerade SKL sin satsning – PISA 2015 – för att 

höja IK-resultaten i matematik. Inga av de intervjuade friskolerektorerna 

säger sig känna till satsningen, vilket är förståeligt då den endast riktats 

till kommunala skolhuvudmän. Tre av de sju kommunala rektorerna har 

hört talas om den. Stina-Tinas skolområde, där hennes skola är en av fem 

enheter, kände splittring och trötthet efter senare års alla riktade sats-

ningar och tackade därför nej till att ingå:  

Vi sa att vi nöjer oss med att utveckla nu. /…/ Vi måste ju komma någon-
stans med vår egen kompetens. Inte lyfta in massa utifrån, utan vi har ju 
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så mycket duktiga… I och med att vi hade ett val för en gångs skull, så 
gjorde vi det valet. /Stina-Tina 

Stina-Tinas kommunkollega Tuva-Li missade sitt skolområdes möte om 

SKL-satsningen, men beklagar att området valde att tacka nej, då hon tror 

att ”alla satsningar är väldigt viktiga”. I kommun AB(CD) togs beslutet att 

delta i PISA 2015 centralt i kommunen, och då Bengt-Arne tillhör kommu-

nens styrgrupp för matematiksatsningar har han kommit att bli initierad. 

Bengt-Arne menar att SKL:s satsning knappast får någon större effekt, då 

kommunen redan har betydligt mer omfattande matematiksatsningar på 

gång.  

Flera rektorer säger att Skolverkets matematiklyft är en direkt konse-

kvens av IK-resultaten. Det är en matematiksatsning vilken de fyra rektor-

er som deltagit beskriver som mycket lyckad.  

Och så har vi fått utbilda en ’jädra’ massa lärare i formativt ’matte-tjosan’. 
Det har haft ett genomslag som jag aldrig tidigare har varit med om. Det 
tycker jag är fantastiskt. /Bengt-Arne 

Det kollegiala lärandet, menar dessa rektorer, bidrar till rikare pedagog-

iska diskussioner lärare emellan och en mer reflekterad matematikunder-

visning där också elevernas engagemang kommit att öka. Även flera av de 

rektorer som inte funnits med i Skolverkssatsningen säger sig ha gett extra 

tid och resurser till matematik- och NO-undervisningen. Det ter sig dock i 

vissa fall lite oklart, även för rektorerna själva, huruvida dessa 

omprioriteringar grundas i kommunala, nationella eller internationella 

data. Det vanligaste verkar dock ändå vara att matematik och NO lyfts 

fram utifrån de behov som kunnat ses lokalt.  

Att omsätta IK i den egna skolans arbete 

De flesta rektorerna beskriver flera förändringar i sitt arbete och i sina 

skolor som har med en ökad betoning av skolans kunskapsuppdrag och 

lärarnas kompetens att göra. Det är dock notabelt att explicita kopplingar 

till IK endast görs till en mindre del. 
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Flertalet rektorer menar att de gör andra prioriteringar idag än tidigare. 

Det handlar, som Bengt-Arne säger, alltmer om att ”skanna av” och ”mäta 

hur framgångsrika vi är i att befrämja lärandet”. Detta nya fokus verkar 

också ha bred acceptans bland rektorerna. Framgång i lärarande handlar 

dock ingalunda om IK, utan om att säkerställa att läs- och matematikut-

vecklingen fortskrider så att eleverna klarar sina nationella prov i årskurs 

tre, sex och nio, något som också understryks av Skolinspektionen. Exem-

pelvis kände sig Hans-Åke efter Skolinspektionens påpekanden om svaga 

matematik- och svenskresultat tvungen att krympa skolans konfessionella 

profilämne till förmån för mer kärnämnesundervisning. 

Hälften av rektorerna säger sig prioritera NO högre nu än tidigare. IK-

resultaten kan ha spelat in, men viktigare anses införandet av nationella 

NO-prov. Att flera kommuner och friskolekedjor alltsedan början av 

2000-talet förestår egna science center ser ingen rektor som omprioriter-

ingar i IK:s efterföljd. Science centren har funnits längre än vad IK varit i 

ropet, tycks rektorerna mena.  

Två rektorer säger att de inte förändrat sina prioriteringar under senare 

år. Carl-Gunnar har sedan han började som rektor för sju år sedan hållit 

fast vid att hans viktigaste uppgift är att ”påverka lärarna så att de blir 

grymt bra på att undervisa”. Carl-Gunnar använder här termen 

”undervisa” i vid bemärkelse och alltså inte synonymt med det snävare 

begreppet kunskapsförmedling. Upprördheten över hur IK hanteras 

medialt fick också Carl-Gunnar att ett år efter intervjun skriva en 

debattartikel i sin lokala morgontidning. Den handlade om hans möte med 

en besökande finsk delegation. Artikeln speglade en verklighet som sällan 

lyfts där den finska delegationen uttryckte stor beundran över de svenska 

elevernas arbetsinsats. Den andra rektorn som håller fast vid sina tidigare 

prioriteringar är Gert-Ola som betonar att ”social kompentens” har varit 

och är viktigare än ämneskunskaper.  

Skolcheferna som alla hade stor tilltro till de internationella kunskaps-

mätningarna utgick i sitt konkreta förändringsarbete både från dessa, 

McKinsey-rapporterna och John Hatties ”Visible learning”. För rektor-

erna synes dock både IK och McKinsey-rapporterna ha haft föga påverkan, 
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men för ett par rektorer verkar däremot ”Visble learning” ha varit betyd-

elsefull. Ulrik-Bo har fått Hatties bok på sin pågående rektorsutbildning, 

men ännu inte hunnit läsa speciellt mycket. Men han menar att rektorer, 

vilka ofta lider av tidsbrist, tilltalas av upplägget med korta forsknings-

beskrivningar och konkreta exempel på tillämpning. Ulrik-Bo som själv 

inte heller läst någon IK-rapport, antar att dessa vare sig är snabblästa, 

tillämpningsbara eller roliga och förstår därför att rektorer hellre väljer att 

läsa ”Visible learning”. Carl-Gunnar har under de senaste två åren kommit 

att använda Hattie allt mer i sitt arbete med att utveckla undervisningen. 

Han poängterar med referens till ”Visible learning” att eleverna måste 

utmanas, samt få inflytande och återkoppling på sitt arbete. Med detta för 

ögonen besöker han ofta skolans klassrum. Den tredje och sista rektorn 

att tala om Hattie är Tuva-Li; hon använder SKL:s svenska utgåva 

(Håkansson, 2011), vilken också hennes lärare kommit att läsa och finna 

intressant. Med utgångspunkt i denna har Tuva-Li det senaste året före 

intervjun kunnat arbeta forskningsbaserat samtidigt som hon också 

genomfört en arbetskrävande omorganisation på skolan.  

Sammanfattande reflektioner 

Alla intervjuade rektorer har under de senaste åren – tiden varierar mellan 

två och tolv år – kommit att stifta bekantskap med internationella kun-

skapsmätningar, varav PISA intagit en särställning. Flertalet rektorer hy-

ser numera hög tilltro till de internationella kunskapsmätningarna; deras 

inställning har över tiden gradvis blivit alltmer positiv. IK sammankopplas 

med sjunkande kunskaper hos svenska elever i centrala teoretiska ämnen, 

där nedgången i matematik uppfattas som mest tydlig. Goda resultat i 

internationella kunskapsmätningar förknippar rektorerna med Finland 

och asiatiska länder. 

Med hänvisning till globaliseringen understryker flera av rektorerna 

vikten av att skolan ger eleverna goda kunskaper, men också betydelsen av 

kreativitet för att säkra nationens framtida konkurrenskraft. Däremot är 
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tal om kamratskap och socialt ansvarstagande betydligt ovanligare inom 

rektorsgruppen än bland skolcheferna.  

De erfarna rektorerna förlägger främst ansvaret för Sveriges sjunkande 

IK-resultat till reformer och aktörer på nationell nivå. Nyare rektor beton-

ar å sin sida rektorers och lärares roll. Även om rektorerna säger att 

verksamheten inte direkt kommit att påverkas av IK så menar de att inter-

nationella kunskapsmätningar ändå har haft en indirekt betydelse. Fler-

talet rektorer pekar på IK:s centrala roll för införandet av Lgr 11 och Skol-

verkets matematiksatsning, vilka i sin tur påverkat undervisningen. Andra 

förändringar i rektorernas verksamhet, såsom prioriteringar av NO-

undervisning och ett mer generellt fokus på elevernas kunskapsinhämt-

ning, tenderar dock i större utsträckning att relateras till nationella prov, 

och mindre till IK.   
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KAPITEL 8 
 

 

Lärare 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuer med 23 lärare på tolv 

skolor. Vilken eventuell betydelse internationella kunskapsmätningar 

kommit att få i lärarnas pedagogiska praktik, hur IK tolkats och översatts, 

blir synligt i detta kapitel.  

Kapitlet inleds med lärarnas beskrivningar av egenskaper hos och resul-

taten i internationella kunskapsmätningar. Därpå behandlas lärarnas syn 

på skolans uppdrag och internationella mätningars tillförlighet, samt hur 

goda IK-resultat kan uppnås. Slutligen beskrivs internationella mätning-

ars roll i lärarnas yrkesutövning. Första bokstaven i respondenternas 

namn indikerar vilken skola de verkar på. Exempelvis arbetar lärarna 

Alexandra och Anders på Skola A där Anna-Lena är rektor och där kom-

munen liksom skolchefen heter AB(CD).   

Föreställningar om IK 

Inledningsvis redovisas hur länge lärarna känt till internationella kun-

skapsmätningar och hur de beskriver IK:s innehåll och syfte. Därefter 

behandlas lärarnas föreställningar om Sveriges och andra länders IK-

prestationer.  

IK beskrivs 

Alla lärare känner till att det finns internationella jämförande undersök-

ningar på skolans område. För det stora flertalet verkar detta faktum ha 

varit bekant först under senare år, sedan 2006-2007. För Alexandra var 
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IK dock ett helt okänt fenomen fram till en månad före intervjutillfället då 

hennes rektor meddelade att skolan skulle delta i PISA 2012. För dem som 

varit bekanta med IK längst har det handlat om drygt tio år. Ingen lärare 

säger sig ha ägnat IK uppmärksamhet före millennieskiftet. Att det 

handlar om en jämförelse av centrala teoretiska kunskaper mellan olika 

länder verkar vara allmänt vedertaget. Endast Hugo trodde annorlunda: 

”jag visste inte ens att de mätte ämnen, trodde det var överlag, som 

SALSA”. Vilka ämnen som IK tar fasta på råder det stor samstämmighet 

kring bland lärarna. De verkar vara eniga om att matematik och NO mäts, 

och flertalet talar också om läsförståelse på det egna språket. Det finns 

dock några lärare som säger att ämnet svenska – dit läsning hör – knapp-

ast kan ingå i IK eftersom svenska inte finns som ämne i något annat land. 

Ett fåtal säger att IK också mäter engelska, problemlösning och SO. 

Lärarna ger sällan någon målande bild av de internationella kunskaps-

mätningarna syfte eller beskaffenhet. IK beskrivs i korthet som jämför-

elser mellan olika länder rörande kunskaper i teoretiska skolämnen. 

Therese och Cornelis beskriver IK något utförligare: 

På något vis blir det (IK) i jämförelsen en måttstock över hur svenska 
skolan fungerar eller hur väl undervisningen fungerar. /Therese 

(IK är) en indikation på skolsystemens för- och nackdelar i olika länder… 
/Cornelis 

Betydligt vanligare är det att, liksom Kristina, nöja sig med att IK tas fram 

av en expertgrupp som vet vad Sverige och andra länder behöver för 

kunskaper i framtiden: 

… jag kan inte säga att jag är så insatt så att jag vet vad Sverige behöver. 
/…/ De (IK) mäter ju vad de som sitter i den gruppen tycker är viktigt att 
mäta och jämföra i olika länder. /Kristina 

Vad akronymerna för de internationella mätningarna betyder är okänt för 

alla utom Anders, som inhämtat vad PISA står för av Magnus Oskarsson 

på Mittuniversitetet och TIMSS från en person som arbetar med mate-
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matikdidaktik på universitetsnivå. Däremot har många lärare en uppfatt-

ning om vilka ämnen som ingår i olika IK. Att PISA innehåller matematik 

och NO verkar i det närmaste samtliga lärare vara bekanta med, och maj-

oriteten antar också att läsning ingår i PISA. Sexton av de 23 lärarna säger 

sig ha hört talas även om TIMSS. Majoriteten av dessa är bekanta med att 

TIMSS mäter matematik och NO. PIRLS är däremot anmärkningsvärt 

undanskymd i intervjuerna. Endast Anders, Didrik och Yngve säger sig ha 

hört talas om PIRLS och ingen av dem preciserar dess ämnesmässiga 

innehåll. Kännedomen om organisationerna bakom internationella kun-

skapsmätningar, OECD och IEA, är obefintlig – även om någon i förbi-

gående nämner OECD. Sammantaget liknar lärarnas beskrivningar av IK 

på det hela taget rektorernas.  

IK-resultaten 

Att det inte har gått så bra för Sverige i internationella kunskapsmätningar 

verkar vara allmänt vedertaget bland lärarna. Ungefär hälften talar om en 

generell nedgång i alla de ämnen som de tänker sig att IK mäter – oftast 

matematik, NO och läsning. Den andra hälften talar om en nedgång i förs-

ta hand i matematikämnet. Sjunkande resultat i matematik verkar alltså 

vara det som lärarna, liksom rektorer och skolchefer, främst förknippar 

med IK. Allra vanligast är det att betrakta nedgången som både absolut 

och relativ, det vill säga att svenska elevers kunskapsnivå sjunker över tid 

och att även placeringarna relativt andra länder går nedåt. Två nyutexa-

minerade lärare har en liten annan bild. Hugo, som inte kände till att IK 

testar elevkunskaper i olika skolämnen, tror inte att Sverige är sämre än 

något annat land. Han menar istället att svenska elever kan framstå som 

svaga eftersom vi ställer så höga krav på dem. Viktor säger visserligen att 

det går dåligt i IK för Sverige, men han menar att skriftliga prov av detta 

slag endast kan mäta fakta, varför de svenska eleverna med sin goda 

förståelse och höga kreativitet skulle missgynnas. Viktor menar också att 

eleverna kan minst lika mycket som när han själv gick högstadiet tjugo år 

tidigare, även i matematik.  
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Hälften av lärarna talar om sjunkande IK-resultat i läsning, men sättet 

att beskriva nedgången på varierar. De flesta framhåller att det rör sig om 

en förändring från tidigare höga nivåer. Några betonar att det rör sig om 

en kraftig nedgång i läskunskaperna medan ett par lärare säger att den är 

modest. Flera framhåller att IK-resultaten bekräftar en nedgång som de 

också själva noterat. Men lika många lärare nämner inte alls försämrade 

läskunskaper.  

Endast de två SO-lärarna Cornelis och Yngve känner till demokrati- och 

medborgarskapsstudien ICCS 2009. Båda konstaterar att ”det inte gick så 

dåligt” i denna studie (Cornelis), även om ingen av dem kan redogöra när-

mare för resultaten. Mer detaljerade resultatredogörelser är också ovan-

liga generellt. Ett undantag är Ma-/NO-läraren Unni som erinrar sig att 

svenska elever i IK:s NO-delar haft problem med att ”just kunna koppla 

kunskapen till verkligheten eller liksom se samband mellan de olika NO-

ämnena”. Och i matematik var, enligt Unni, problemet att de ”inte hade 

några hållbara uträkningsstrategier”.  

Drygt hälften av lärarna säger att svenska skolelever är bra i engelska 

och/eller problemlösning. Det förekommer dock farhågor att en nedgång 

skulle kunna vara att vänta även här. Flera lärare säger sig osäkra på huru-

vida engelska och problemlösning mäts i IK, eller om denna information 

har ett annat ursprung.  

Närmare hälften av lärarna framhåller att svenska elever mår eller trivs 

bättre i skolan än sina jämnåriga kamrater i andra länder. Detta ses som 

en självklar sanning, som framkommit i många olika sammanhang. Ingen 

säger explicit att de tror att detta kommer från IK-enkäten. Å andra sidan 

är det inte heller någon som motsäger det. Elevernas höga trivsel bekräftas 

också av resultaten i lokala enkäter, säger några lärare.  

Av andra länders IK-resultat är det Finlands som framträder tydligast, 

även för lärarna. Alla lärare, utom Hugo, säger sig ha hört talas om de 

finska IK-framgångarna. Lärarna talar då inte om något enskilt IK-resultat 

eller enskilda ämnen, utan mer allmänt om Finland som en framgångsrik 
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skolnation. Att Finlands TIMSS-resultat40 inte ligger på samma höga nivå 

som PISA-resultaten är okänt för såväl lärare, rektorer som skolchefer. Det 

finns lärare som menar att de finska skolframgångarna kommit till priset 

av elevernas välbefinnande. Majoriteten av lärarna talar dock odelat 

positivt om Finland och många har en önskan att lära mer av vårt östra 

grannland.  

De asiatiska länderna beskrivs av hela fjorton lärare som framgångsrika 

i matematik och naturvetenskapliga ämnen i de internationella kunskaps-

mätningarna. De lärare som talar mer utvecklat om andra länders pedago-

gik, främst lärare med lång eller medellång erfarenhet, lyfter oftast fram 

Japan som det goda asiatiska exemplet. Några av dessa lärare beskriver 

ingående den japanska matematikdidaktiken. Bland lärarna med kortare 

yrkeserfarenhet nämns oftare Kina och Indien som asiatiska framgångs-

nationer.  

Dag och Hannes beskriver elever i östeuropeiska länder som duktiga i 

matematik. Therese och Conny menar att Nya Zeeland borde lyckas bra i 

IK, eftersom det är ett pedagogiskt föregångsland. Många andra länder – 

Rwanda, Tjeckien, Hong Kong, Grekland, Korea, Libanon, Tyskland, 

Norge och Danmark – nämns av enskilda lärare som exempel på nationer 

som uppvisat goda prestationer i internationella kunskapsmätningar. 

Svaga resultat eller nedgångar i IK förknippar lärarna nästan uteslut-

ande med Sverige. Viktor och Kristina är de enda lärarna som nämner 

något annat land med låga IK-resultat. Viktor menar att Danmark och 

Norge är på nedåtgående, medan Kristina säger att USA har stora 

skolproblem och lyckas dåligt i IK.  

Lärarnas analyser 

Texten nedan syftar till att lyfta fram lärarnas analyser av fenomenet 

internationella kunskapsmätningar. Liksom i skolchefs- och rektors-

                                                             
40 Finland deltog i TIMSS 1999 och TIMSS 2011, varav den senare inte var offentliggjord vid intervjutillfället. 
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kapitlen beskrivs deras kunskapssyn och syn på skolans uppdrag inled-

ningsvis mera generellt, därefter deras tankar om de internationella 

kunskapsmätningarnas tillförlitlighet, samt deras analyser av den mediala 

och politiska användningen av IK. Den avslutande och största delen av 

detta avsnitt handlar om lärarnas syn på hur de svenska elevernas kun-

skapsnivå, så som den mäts i de internationella mätningarna, kan höjas. 

Skolans hela uppdrag 

Det stora flertalet av de intervjuade lärarna tycker det är bra att inter-

nationella kunskapsmätningar förser svensk skola med externa referens-

punkter. Majoriteten menar också att goda IK-resultat är en viktig värde-

mätare på nationens framtida konkurrenskraft. Att stärka svensk konkur-

renskraft verkar de flesta lärare se som viktigt, men endast ett fåtal lärare 

nämner de enskilda elevernas framtida konkurrensförmåga. Detta sam-

tidigt som åtskilliga lärare betonar att eleverna måste få utvecklas 

individuellt för att bli ”egna tänkande individer som kan tänka själv och 

dra egna slutsatser och fatta egna beslut” (Veronika). Detta tycker också 

majoriteten av lärarna att svensk skola lyckas väl med. De oroas däremot 

av svaga matematik- och NO-resultat. Elevernas sjunkande IK-resultat i 

läsning bekymrar dock endast svenskläraren Therese och SO-läraren 

Cornelis. SO-lärarna utmärker sig som grupp genom att tala om vikten av 

samhällsengagemang hos eleverna. Den kanske viktigaste skillnaden 

mellan olika grupper av lärare är annars att de erfarna lärarna generellt 

värderar ämnesstoff högre, medan de som utbildats senare oftare talar om 

generiska förmågor och attityder. Många av de sistnämnda lärarna 

betonar att eleverna ska bli kreativa, resonerande, kritiskt tänkande, 

problemlösande, nytänkande, aktiva och nyfikna. Härigenom förväntas 

eleverna också få en beredskap för fortsatt lärande.  

Utbildningens existentiella och emancipatoriska dimensioner var 

visserligen inte speciellt framträdande i rektorsgruppen, men är än mer 

frånvarande i lärarnas utsagor. Några lärare nämner att skolan ska vara 
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kompensatorisk, men annars är frånvaron av ord som solidaritet, med-

mänsklighet, skönhet och estetik slående. Väldigt lite verkar utbildning 

betraktas som ett möte eller en aktivitet som ska ha mening och relevans 

för eleverna i nuet, desto mer handlar istället om att rusta för framtiden.  

Tilltro 

Flertalet lärare säger sig ha hög tilltro till internationella kunskaps-

mätningar. En tredjedel av dem väljer dock att lyfta fram faktorer som de 

menar kan påverka undersökningarnas giltighet. Fyra lärare diskuterar 

elevernas bristande provmotivation vid genomförandet av internationella 

kunskapsmätningar: 

Dom vilade väl i att det här (TIMSS-testet) inte skulle påverka betygen. 
Jag tror att de var nöjd över att få fika och men sen var det väl ingen som 
fäste så stor uppmärksamhet över det här provet. Det är väl det också att 
de gör det lite med halva sitt engagemang. Vill man uppleva engagemang 
på topp så ska man studera elever som sitter och skriver nationella prov 
i nian. Då är det med hela hjärnan som man jobbar och alla sina förmågor. 
Men såna här gånger när man vet att provet skickas iväg och det här 
påverkar inte mig och mitt betyg och min lärare kommer knappt att ta del 
av det här resultatet då blir det liksom…, då rationaliserar dom bort det 
mentalt tror jag, dom gör, men inte det där lilla extra… /Betty 

Cornelis framhåller att elever i årskurs åtta deltog i ICCS med stort enga-

gemang, eftersom det kändes ”häftigt för dem att få sitta med niorna och 

skriva ett prov”. Däremot, menar Cornelis, var niondeklassarna betydligt 

mindre engagerade eftersom de hade så många nationella prov under 

samma period och inte heller inspirerades av att få göra ett test 

tillsammans med yngre elever. Det råder delade meningar bland de fyra 

lärarna huruvida bristande provmotivation är lika vanligt förekommande 

i andra länder.  

Veronika, Viktor och Conny menar att skriftliga prov, såsom IK, endast 

kan mäta fakta. Conny säger sig veta att det förhåller sig så, åtminstone i 

TIMSS, eftersom han gått en universitetskurs i provkonstruktion och 

träffat dem som gör uppgifterna: 



 

  124  
  

De (TIMSS-uppgifterna) mäter ju bara ren faktakunskap, upprapnings-
kunskap, inte färdigheter. /…/ största delen av frågorna går åt det hållet, 
det är minneskunskaper. /Conny 

De tre lärarna menar att detta gör de internationella mätningarna nästan 

helt irrelevanta, eftersom skolan handlar om så mycket mer än inlärning 

av fakta. De menar vidare att faktamätande missgynnar Sverige där 

lärarna inte bara ”matar eleverna med kunskaper” (Veronika) utan lägger 

mycket tid och kraft på färdigheter, kritiskt tänkande, reflektion och 

diskussioner: 

vi i Sverige har gått vidare och utvecklat matematiken till något annat /…/ 
dra slutsatser och reflektera, analysera, använda generella metoder /…/ 
Och sen framförallt hur man har nytta av sina kunskaper och hur man kan 
använda dem /…/ om jag kan göra en bråkuträkning, alltså det är ju inte 
det viktigaste kanske i livet, utan att man kan använda sig av och dra 
slutsatser och framförallt kunna tänka själv. /Veronika 

Anders, som träffat PISA:s svenska projektledning, menar dock att PISA 

ingalunda är något faktatest, utan syftar till att mäta literacy och ”real-life-

problems”. Anders menar att detta gör PISA-resultaten mycket värdefulla. 

Stefan tar upp urvalsproblematiken. En studiekamrat på lärarutbild-

ningen berättade för honom, efter en praktikperiod i Hong Kong, att den-

na kinesiska region endast låter de bästa eleverna delta i internationella 

kunskapsmätningar. Detta har fått Stefan att ta IK-resultaten på mindre 

allvar, även om han inte helt vill förkasta undersökningarna.  

I föregående kapitel framgick att flera rektorer hävdade att Finlands re-

sultat bottnade i deras begränsade antal invandrare och att särskoleelever 

inte skulle få representera Finland i IK, i motsats till hur det är i Sverige. 

Av lärarna är det dock endast Tommy som tar upp antalet invandrarelever 

som en faktor som påverkar IK-resultaten: ”jag vet att Finland har mycket 

mindre invandrare än vad vi har i Sverige generellt sett”. Tommy frågar 

sig också hur många invandrare som det kan tänkas finnas i Japan, ett 

annat land vars framgång i internationella kunskapsmätningar han 

känner till. 
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Lärarna har inte bara hög tilltro till IK, de flesta litar också på den medi-

ala rapporteringen från de internationella kunskapsmätningarna. I detta 

avseende skiljer sig lärarna från flertalet rektorer och skolchefer. De flesta 

lärarna menar att medias beskrivningar av svenska elevers fallande kun-

skapsutveckling är rimlig. En del nyutbildade lärare hävdar visserligen att 

media svartmålar och skapar en överdrivet negativ bild av svensk skola 

med hjälp av IK, men dessa utgör en minoritet. Här finns således en skill-

nad mellan rektorer och lärare. Rektorer med lång erfarenhet menade att 

skolan idag är mycket bra, men svartmålas medialt. Lärare med lång erfa-

renhet, som varit med redan under Lgr 80:s tid säger å sin sida att eleverna 

idag kan betydligt mindre än tidigare och de tycker att det är bra att man i 

massmedia genom IK kommit att få upp ögonen för hur situationen verk-

ligen ser ut.  

De flesta lärare är också positiva till politikernas IK-användning. SO-

läraren Yngve säger att politiker i IK:s efterföljd givit honom: 

en renässans på ålderdomens höst. För jag var ju jävligt ute under en 
period, när det skulle vara problembaserad in- och utlärning. /…/ Så 
katederundervisning, jag kallar det ibland för dialogundervisning, snabba 
repetitioner och så göra nya attacker, mer djupdykningar och reflektion, 
muntligt där jag försöker få med alla. /Yngve 

Flera lärare med kort och medellång erfarenhet opponerar sig dock mot 

den politiska användningen av internationella kunskapsmätningar och 

etiketteringen av den svenska skolan som en flumskola.  

förutom den här PISA-undersökningen så har man ju hört flumskola nu 
tiotusen gånger i debatten /…/ Och jag tror att många lägger ihop PISA-
undersökning med flumskola. /Viktor 

Problemanalys och lösningar 

Lärarna tillmäter den egna yrkeskåren relativt liten betydelse för de 

svenska resultatnedgångarna i internationella kunskapsmätningar. Såväl 

skolchefer som rektorer beskrev lärarnas inflytande som mera centralt. 
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Dessa yrkeskategorier var därtill mer benägna än lärarna att betona sitt 

eget inflytande på IK-resultaten. 

Flera av de nyutexaminerade lärarna tror inte att det finns någon 

nedgång i elevkunskaper, varför de är relativt ointresserade av att disku-

tera relaterade skolproblem och lösningar. Mer erfarna lärare lägger ofta 

ansvaret för tillbakagången på arbetsbelastningen, dokumentationsbör-

dan och de förutsättningar som de ges att utöva sitt yrke. Några av de mest 

erfarna lärarna lägger därtill föräldrars förändrade attityd till skolan, samt 

ökad konkurrens om elevernas tid som försvårande faktorer. 

Nationell reformpolitik och systemaktörer 

Lärarna är odelat positiva till den för läsåret nya läroplanen, Lgr 11, men 

verkar i allmänhet tillmäta läroplanen mindre betydelse än rektorerna. 

Endast ett fåtal lärare betraktar Lpo 94 som en av huvudorsakerna till de 

sjunkande svenska IK-resultaten. En av dessa är Yrla som vid en jämfö-

relse mellan Lpo 94 och Lgr 80 konstaterar att det matematikstoff som 

hon tidigare undervisade i högstadiets särskilda kurs alltsedan 1994 kom 

att betraktas som gymnasiematematik. Lärare som fått internationella 

utbyteselever eller utbyteslärare till sin skola konstaterar att dessa ofta 

förvånas över att hur svenska elever arbetar med matematikuppgifter som 

skulle ha gjorts flera årskurser tidigare i Asien, Finland, Tjeckien och 

Norge.  

Bland lärare är det vanligt att betrakta arbetsbelastning och brist på 

resurser som orsak till sjunkande elevresultat. Det var få skolchefer och 

rektorer som nämnde denna typ av faktorer. Yrla menar att det är orimligt 

att hon idag, efter 20 år i yrket, tvingas arbete mer än vad hon gjorde som 

nyutexaminerad. Orsaken är att hon idag sätts att undervisa betydligt fler 

timmar per vecka, ha mer föräldrakontakt och svara för en omfattande 

dokumentation. Yrla som arbetar mycket på kvällar och helger, hinner 

ändå inte ta fram extra utmanande uppgifter till sina bästa elever, så som 

hon skulle vilja. Detta gör att arbetet inte längre känns lika roligt och hon 

funderar på alternativa karriärvägar. Yngve menar att den höjda arbets-

belastningen gjort att yrket gått från att vara en passion till att bli ett jobb, 
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vilket i sin tur fått det lokala utvecklingsarbetet att gå på sparlåga. Gilbert 

säger med en suck: ”Man är slut som artist när man kommer hem.” Det 

hårda trycket på lärare märks också genom den frustration som ibland 

kommer till uttryck:  

Att undervisa eleverna, det är som en bisak till alla papper och allt som 
överhopar sig över dig. Fortbildning, att ta reda på TIMSS, men herre Gud, 
det kommer verkligen sist ned i högen. /Kristina 

De erfarna lärarna är också ense om att de gör ett gott jobb med till buds 

stående medel. De länder som lyckas i internationella kunskapsmätningar 

ger sina lärare förutsättningar att lyckas: 

det är ju lite taskigt att jämföra med Japan som tydligen har sex 
mattelektioner i veckan och så är dom hela tiden två lärare för att kunna 
göra just det här med Learning-study. /Yrla 

De erfarna lärarna beskriver en alienation inför dokumentationen. 

Omdömen tar mycket tid att skriva, samtidigt som lärarna misstänker att 

de i många fall endast läses flyktigt av föräldrarna. Till exempel menar 

Yngve att det skulle ge föräldrar mer att få veta ”han klarar inte skolan för 

att han inte gör sina läxor” än de framåtsyftande omdömen som man nu 

tvingas skriva. Gilbert menar också att digitaliseringen av omdömena gör 

dem otillgängliga för alla de som inte har någon dator, varför det är ett 

stort tidsslöseri att skriva dem. Även flera lärare med medellång erfaren-

het är skeptiska mot de tre senaste årens ökade dokumentationsbörda. 

Anders menar att dokumentationen endast tjänar juridiska syften: ”idag 

handlar det om att hålla ryggen fri. Att du ska kunna visa vad du har gjort, 

istället för att du verkligen gör saker” (Anders). Att dokumentationsbör-

dan ökat under de år som föregått intervjun tar nästan alla erfarna lärare 

upp som ett av de största problemen i deras vardag. Men alla drar inte 

slutsatsen att detta orsakat Sveriges sjunkande IK-resultat, utan oftare ses 

dokumentationen som ett hinder för en snar vändning. De nyutbildade 

lärarna nämner dock sällan dokumentation som ett problem. De verkar 

istället se detta som en normal och självklar del av läraryrket.  
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Många lärare, liksom skolchefer och rektorer, framhåller att de oroar 

sig över det låga söktrycket till lärarutbildningen. Det är dock endast lärare 

med lång yrkeserfarenhet som säger att detta redan märks i kvaliteten på 

lärarkandidaternas kunnande.  

Sen att kandidaterna har en väldigt grund kunskapsnivå, det brukar jag 
säga till dem. /Yngve  

Lärarutbildningen anses av de erfarna lärarna ha blivit i det närmaste 

kravlös. Yrla menar att kraven blir betydligt lägre när lärarstudenterna 

läser matematik inom ramen för lärarprogrammet jämfört mot när hon 

genomförde sina ämnesstudier på den tekniska högskolan. Dag oroas av 

att lärarkandidater inte själva läser böcker, inte kan stava och endast är 

halvintresserade av de ämnen som de studerar. Dag hör också många av 

sina kollegor fråga ”vad fan lär dom sig på lärarutbildningen?”. Yngve 

säger att kraven på lärarstudenterna blir lägre när tentorna får skrivas i 

hemmet istället för på universitetet. Samtidigt menar Yngve att det skett 

en tillnyktring på själva lärarutbildningen under de år som närmast 

föregått intervjun, jämfört med hur det var kring sekelskiftet: 

Men nu kommer det, vad jag har märkt, inte längre ut sådana lärare som 
ensidigt tror på det problembaserade. /…/ de inser att katederun-
dervisning har många goda poänger. Så lärarhögskolan har nog förändrat 
vissa delar. /Yngve 

Det är vanligare bland lärare än bland rektorer och skolchefer att kritisera 

enskilda delar i lärarutbildningen. Det skall dock sägas att majoriteten av 

lärarna verkar positiva till den utbildning som de själva genomgått.  

I rektorskapitlet talades det om problem med att ha friskolor och kom-

muner som skolhuvudmän. Det finns även lärare som önskar sig en statlig 

huvudman, men flertalet av lärarna nämner inte huvudmannafrågan som 

orsak till de svenska IK-resultaten. Inte heller arbetstidsavtalet nämns, 

såsom i föregående kapitel. Varken lärare med ferie- eller semestertjänst 

nämner problem med arbetstidsavtalet, men däremot säger nästan alla att 

det är omöjligt att hinna med alla uppgifter inom den givna tiden.  
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I rektorskapitlet var det flera som talade om segregation och skolval 

som källor till ökad kunskapsmässig spridning bland elever. Fem av de 

tjugotre lärarna tar upp detta som ett problem, varav fyra arbetar på skolor 

med stor andel utrikesfödda elever. Det beskrivs som ett problem de själva 

upplever i sina skolor, snarare än något som skulle påverka Sveriges IK-

resultat. Anders, som just träffat den svenska PISA-projektledaren, be-

skriver dock ingående hur Sverige tappat sina svagaste elever och effekt-

erna på IK-resultaten: 

Bland våra toppresterande elever så ligger genomsnittet av dom högre 
än toppgenomsnittet i dom andra länderna. /…/ på dom 10 procenten 
som lyckas sämst, det är där vi har vårt stora tapp. Och det är ju klart att 
om vi kan rädda 5 procent av dom, så ser ju vårt resultat på 
internationella kunskapsmätningar mycket bättre ut. Då är vi helt 
plötsligt i topp, jämfört med nu när vi är i mitten, eller kanske till och med 
lite under mitten. /Anders 

Anders ser därför segregation och skolval som svensk skolas största 

problem. 

/skolval och segregation/ får starka elever att samlas på vissa ställen och 
svaga elever att samlas på andra ställen och det där får en jättejätte-
förödande effekt därför att man tappar positiva exempel för dom svaga 
eleverna, man kan inte lära av varandra på samma sätt. Man får en 
förstärkning av det som man kallar för kamrateffekter… /Anders 

Några lärare menar att Skolverket borde sammanställa exempel på fram-

gångsrika undervisningsmetoder från andra länder. Lärarna säger sig vilja 

veta vad som fungerar, men hinner inte själva utforska det. Mer konkreta 

tips skulle, enligt dessa lärare, kunna förbättra undervisningen och i 

förlängningen IK-resultaten. För dem förefaller det som resursslöseri att 

varje lärare själv ska behöva komma på detta, i stället för att experter 

sammanställer och sprider förslag. Tommy ger ett exempel från sin egen 

undervisning, där elevengagemanget ökat sedan han fick tips om att lotta 

ut frågor till eleverna. 

Många lärare, såväl mer som mindre erfarna, beskriver bristen på status 

som ett problem, vilket skulle kunna förbättras genom införandet av 
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lärarlegitimation. Det är dock lite oklart, i deras resonemang, hur den 

sjunkande lärarstatusen kan förklara de nedåtgående IK-resultaten.  

Kommun- och skolnivå 

Ett tydligt tecken, menar Yngve, på att läraryrket gått från passion till 

arbete är att de unga lärarkollegorna inte stannar en minut mer än sina 35 

arbetstimmar på skolan. Yngve ser detta som problematiskt eftersom 

erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete avstannar, liksom kollegialiteten 

försvinner.  

När den reglerade arbetstiden är slut, då packar man (unga kollegor) ihop 
och går, och gärna lite tidigare och däri har du problemet med passionen. 
Nu ska inte det behöva gå ut över fritiden på något sätt, men sysslar du 
med ett jobb som du tycker är intressant och givande, så är du inte på 
hanen riktigt att komma hem när klockan slår. För då kan du istället starta 
någonting, diskutera någonting, jag menar all form av diskussion är 
vanligtvis av godo. /Yngve 

Andra erfarna lärare beskriver hur ämneskonferenser ständigt byts ut mot 

eller övergår i elevvårdskonferenser, vilket också får utvecklingsarbetet att 

stagnera. Att utvecklingsarbetet – i och med den ökade arbetsbelastningen 

och de yngre kollegornas bristande passion för yrket – under senare 

decennier gått i stå, ser flera erfarna lärare som en orsak till IK-resultaten. 

Flera lärare, framförallt de med mer erfarenhet, tycker att skolan satsar 

alltför mycket på att göra undervisningen lustfylld och på att få eleverna 

nöjda till varje pris, vilket tar tid från ämnesundervisningen. Men de flesta 

av dessa tycker sig vid intervjutillfället kunna skönja en återgång till ett 

större fokus på kunskapsuppdraget: 

Jag tycker att vi tidigare har arbetat vansinnigt hårt med dom här sociala 
bitarna och kanske ibland haft för lite fokus på kunskaperna. /Betty 

Flera matematiklärare, samt erfarna lärare med annan ämnesbakgrund, 

menar att en orsak till de svaga svenska IK-resultaten är de ämnes-

övergripande och problembaserade undervisningsmetoder som under en 

tid varit alltför dominerande. Flertalet av dessa lärare menar dock att de 
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elev- och problemcentrerade metoderna äntligen börjat tappa i status, till 

förmån för mer lärarstyrd undervisning, eller katederundervisning, ett 

begrepp som de använder i positiv bemärkelse.  

Flera rektorer kritiserade matematikundervisning för att vara enformig 

och alltför bokberoende. Matematiklärarna får också liknande kritik från 

sina lärarkollegor.  

kan väl känna att matematikundervisningen har fastnat ganska rejält /…/ 
man kör sin matematikbok från början till slut (Therese).  

Matematikläraren Hannes beskriver dock hur han spelar in matematik-

instruktioner och lägger upp på nätet för att skapa det ”flippade” eller 

omvända klassrummet, det vill säga en undervisningsform där eleverna 

förväntas ha tagit del av kursinnehållet inför lektionerna, då stoffet bear-

betas i lärarens undervisning. Matematikläraren Yrla genomför egna 

effektstudier där hon låter olika klasser ha olika typer av matematik-

undervisning för att se vilka metoder som har bäst effekt på elevernas 

lärande över en treårsperiod. Men det finns också matematiklärare som 

undervisar traditionellt med utgångspunkt i läromedlet, och för dem är 

kritiken att inte ha förändrat undervisningen känslig:  

Det var någon musiklärare som sa ”det tror väl jag det – matematik-
undervisningen den är ju tamejtusan likadan som när jag gick i skolan, 
matematiken förändras ju inte, det klart att dom tappar intresset”. /…/ 
Men det klart att förutsättningarna för att känna sig lyckad som lärare är 
ju mycket större om man undervisar i ett ämne som aldrig hamnar i fokus 
negativt, utan som bara rullar på och så där och där eleverna når de 
resultat som förväntas. Där allt är frid och fröjd. Så är det ju. /Betty 

Som tidigare nämnts kritiserade en del av rektorerna lärare för att ha ett 

otydligt ledarskap och låga förväntningar på eleverna. Det är dock inga 

lärare som anser att de själva skulle brista i dessa avseenden.  

Till skillnad från rektorerna i föregående kapitel så finns det inte en 

enda lärare som pekar på rektorns betydelse för IK-resultaten. Enligt lä-

rarna förekommer det ytterst få klassrumsbesök av rektor, vilket lärarna 
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verkar vara nöjda med. Lärarna känner inte heller av det ökade utvärde-

ringstrycket och Skolinspektionens granskningar på samma sätt som rek-

torerna. Lärarna talar, vid sidan om kraven på dokumentation, sällan om 

utvärdering och kontroll. Dokumentationskraven upptar, å andra sidan, 

stort utrymme i deras utsagor. 

Elever, föräldrar och det omgivande samhället 

De erfarna lärarna talar ofta om eleverna som ”punktmässigt bättre, men 

till helheten sämre” (Yngve). Eleverna är bättre på sådant som de lärt sig 

utanför skolan: att prata engelska, söka information samt att känna platser 

och kulturer jorden runt vilka de själva besökt. Dessa lärare oroas av att 

elevernas tid alltmer ockuperas av sociala media och TV, istället för läxor 

och skönlitteratur. Flera av de erfarna lärarna menar att en minsta-

motståndets-väg alltmer kommit att råda. Yrla berättar att killarna för 

tjugo år sedan var bättre än tjejer i hennes ämne matematik, men hur detta 

kommit att ändras beroende på att: ”Det är fler pojkar som har den här 

lustmentaliteten, att man vill bara göra det som är roligt” (Yrla). Yngve 

berättar att han före millennieskiftet nästan aldrig behövde befatta sig 

med polis och sociala myndigheter, men att detta kommit att bli allt 

vanligare: 

Förr så kunde finnas en allmän busighet, alltså vilda, glada, tjötiga med 
myror i byxan och så kunde man göra ett höjande (av rösten) och så var 
det bra. Men idag, dom som har problembild, då är den så mycket 
djupare och allvarligare än tidigare, så man har nästintill inga möjligheter 
från skolans sida. Absolut inte att råda bot på den, men egentligen inte 
ens att anpassa sig till den heller. /Yngve 

Det finns idag ”så mycket barn som mår dåligt” (Veronika), vilket hindrar 

dem i deras skolarbete. Familjens attityd till skolarbetet är också helt 

avgörande för elevernas resultat menar Veronika: ”det har väldigt stor 

betydelse vad eleverna har med sig hemifrån”. Det är också viktigt för 

lärare att få med sig föräldrarna: ”för om man inte har med sig föräldrarna 

så får man inte med sig eleverna” (Veronika). Nu är det dock inte lika lätt 

längre för lärare att få gehör hos föräldrarna, anser Yngve: 
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Synen på mig som lärare från föräldrar har gått ifrån att vara någon 
semigudomlighet, eller åtminstone den som vet och bestämmer hur det 
ska vara, till att bli en som antagligen inte alltid vet vad han pratar om. 
/…/ Förut kunde man säga till föräldrar att er son klarar inte skolan för att 
han inte gör sina läxor, föräldrarna tackade för hjälpen och skulle gå hem 
och ta tag i detta, vilket de också gjorde. Idag svarar föräldrarna allt 
oftare, ”vad har du som lärare tänkt göra åt det?” /…/ Föräldrar idag 
tycker att skolan ska bistå dom, det är fel ord för det är för enkelt, utan 
träda in i princip i någon form av semiföräldraroll. För att lösa deras 
familjedilemman eller uppfostranstillkortakommanden. Ja, frita dem lite 
granna ifrån sin roll som styrande goda vuxna förebilder. /Yngve 

Alla som talar om lärarnas relation till föräldrar säger sig se en makt-

förskjutning till föräldrars och elevers fördel. Även om flertalet tycker att 

detta är negativt, så menar Viktor tvärtom att det är sunt och tvingar 

honom att vara kreativ och göra undervisningen intressant. 

ingen förälder respekterar mig bara för att jag är lärare, utan det är ju 
vilket intryck jag ger till dem på utvecklingssamtal och i bemötande på 
olika sätt. Likadant är det ju med elever i dagens Sverige… /Viktor 

Flera lärare ser elever, föräldrar och det omgivande samhället som en 

viktig orsak till Sveriges sjunkande resultat i internationella kunskaps-

mätningar. Men allra vanligast är det att lärarna pekar på systemnivån och 

bristande resurser. Det är ovanligt att lärare tilldelar sig själva eller den 

lokala skolnivån skulden för de sjunkande IK-resultaten.  

IK i lärarnas arbete 

Endast ett fåtal lärare menar att internationella kunskapsmätningar är 

påtagligt närvarande i deras eget arbete. Flera lärare säger sig visserligen 

vilja utveckla sin undervisning med internationella exempel som grund, 

men att detta kräver tid och kunskap som de inte upplever sig ha. IK blir 

märkbart framförallt när lärare utses att ansvara för det lokala genomfö-

randet av en sådan studie.  
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Deltagande i IK 

Matematikläraren Anders har vid intervjutillfället just varit på en utbild-

ningsdag vid Mittuniversitetet i Härnösand inför skolans stundande 

deltagande i PISA 2012. Dagen var, enligt Anders själv, mycket intressant 

och han refererar fler gånger till statistik och orsakssamband som han bli-

vit bekant med under denna utbildningsdag ledd av Magnus Oskarsson. 

Få andra lärare ger denna typ av detaljerade beskrivningar. Anders är 

också anmärkningsvärt positiv till PISA-uppgifterna och OECD:s ambi-

tion att testa literacy: 

Det är ju mycket viktigare att de kan sånt som är i de här PISA-uppgift-
erna, än att kunna räkna ut strömmen i en strömkrets. /…/ Det handlar 
om att kunna tolka texter, dra slutsatser och använda informationen du 
får på ett bra sätt. /Anders 

Att ha fått en positiv inställning till IK, efter att ha varit i nära kontakt med 

undersökningarna, är inget unikt för Anders. De lärare som varit ansvariga 

för IK-genomförande på sina skolor är alla mycket positiva till IK. Några 

av dessa lärare uttrycker dock besvikelse över att de inte fått reda på sin 

skolas resultat. Att detta omöjliggörs av IK:s design är det inte alla som 

känner till och dessa lärare är fortfarande undrande över anledningen. 

Gunilla tyckte att det är synd eftersom ”vi då inte kan göra något åt våra 

brister”. Cornelis säger att det tidigt stod klart för honom att skolan inte 

skulle få tillbaka sina resultat. Han trodde dock att det berodde på att den 

administrativa börda som detta skulle medföra för Skolverket.   

Internationell inspiration 

De finska framgångarna i internationella kunskapsmätningar visar enligt 

flera lärare på värdet av höga förväntningar, samt ordning och reda. Trots 

det myckna talet om Finland så är det inte en enda intervjuad lärare som 

ändrat arbetssätt med hänvisning till den finska skolans goda resultat. 

Det som inspirerat flest lärare är istället den japanska matematikdidak-

tiken och de japanska lärarnas användning av learning study. Betty, 
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Gunilla, Kristina och Yrla har alla fått delta i Skolverkets matematiksats-

ning, vilken bygger på denna idé. Men även Anders talar sig varm för den 

japanska matematikdidaktiken och användningen av learning study, 

fastän de inte varit med i Skolverkets satsning.  

Conny har i sin NO-undervisning inspirerats av pedagogik från Nya 

Zeeland och använder materialet: 

… Concept Cartoons för att testa förståelse och göra det lättbegripligt för 
alla. Det blir inte den här skrivna uppgiften med svåra ord, utan det ser 
mer ut som serie, att du sätts in en situation och så får du ett antal val 
och antingen dra en slutsats eller motivera varför det ena är mer rätt än 
det andra. /Conny 

Svenskläraren Therese inspireras även hon främst av Nya Zeeland. Hon 

tror på idén att använda nivåbaserad skönlitteratur, eftersom hon märkt 

att hennes elever många gånger läser alldeles för enkla böcker. Både 

Therese och Conny utgår, som tidigare nämnts, från att Nya Zeeland har 

goda IK-resultat, eftersom landet enligt deras uppfattning står för pedago-

giskt nytänkande.  

Satsningar i IK:s kölvatten 

Den enskilda fortbildning som flest deltagit i är Skolverkets matematiklyft, 

en satsning som deltagarna känner förbättrat deras undervisning märk-

bart.  

Vi som undervisar i matte, några av oss har i alla fall fått gå den här 
formativ bedömningskursen som alla lärare i Kommun AB(CD) ska få gå… 
den har ju startat massor av tankar om… hur och när och vad. /Betty 

Anders, som återfinns i samma kommun som Betty, är kritisk till att delta-

gande i denna typ av satsningar har varit frivilligt. Anders tycker att rek-

torer skulle ”peka med hela handen” men också se till att goda förutsätt-

ningar för att medverka ges, såsom att vikarier sätts in. Yrla menar att 

matematiksatsningen i hennes kommun varit alltför begränsad: 
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Det vi gjorde här var att vi gjorde en learning-study, då vi hade Viggo 
Kilborn här som var ute och tittade och sen diskuterade vi kring de 
lektionerna då. Det var bra, men det var ju en punktinsats. Han var här i 
två dagar, sen var ju det borta då. /Yrla 

Men även studiens enda svensklärare, Therese, upplever att skolan satsar 

på hennes ämneskategori. De flesta lärare med andra undervisnings-

ämnen anser dock att de får relativt lite fortbildning.  

IK:s betydelse i skolans arbete 

Hälften av lärarna menar att IK indirekt haft ett inflytande genom att ligga 

till grund för införandet av Lgr 11, som i sin tur påverkat lärares 

klassrumspraktik. Detta är en föreställning som lärarna delar med 

rektorer och skolchefer, där den till och med var ännu vanligare än hos 

lärarna. Däremot vittnar intervjuerna om att det är ytterst ovanligt att 

lärare nämner internationella kunskapsmätningar för sina elever, ändrar 

undervisningsstoff eller använder provuppgifter från IK i sin 

undervisning. Didrik, som gör allt detta, utgör ett undantag. Det hela 

började för Didrik med att han år 2010 hörde en erfaren kollega berätta 

om sin användning av TIMSS-uppgifter. Efter detta har Didrik använt 

TIMSS-uppgifterna för att bryta av den ordinarie undervisningen med 

frågesport: 

Ja, alltså inte varje lektion utan det kanske är någon gång i veckan dom 
(eleverna) har det (frågesport med TIMSS-uppgifter). Det kan vara t ex en 
fredagseftermiddag eller en onsdagseftermiddag det beror alldeles på 
hur man läser av gruppen. /…/ Jag har haft genomgångar de antecknar, 
de har gjort uppgifter, vi kanske har labbat osv. Nu gör vi någon grej som 
uppfattas som lite lekfull och liksom då varva, blanda in teori och 
lekfullhet med lite tävling alltså på något sätt. Man lurar dem att lära sig. 
/Didrik 

Han har också förklarat för sina elever att uppgifterna kommer från den 

internationella kunskapsmätningen TIMSS. Efter frågesporten brukar 

han också redovisa för eleverna hur många pojkar respektive flickor som 

klarat uppgifterna när de varit med i TIMSS. Eleverna tycker det är 

intressant att få jämföra sig med de internationella resultaten och för 
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undervisningen kan uppgifterna utgöra ”ett ganska stort lyft” (Didrik). 

Ofta har han delat upp eleverna i olika lag och ger lagen en viss tid på sig 

att lösa uppgifterna. När de visat sina svar går han också igenom hur man 

korrekt räknar ut de olika talen. De allra flesta gångerna tycker hans elever 

att uppgifterna är lätta, varpå deras matematiska självförtroende höjs och 

de blir ”fortsatt peppade på matten” (Didrik). För Didrik själv blir använ-

dandet av TIMSS-uppgifterna ett sätt att i sitt eget klassrum börja ta tag i 

de svenska matematikproblemen, istället för att ”bara sitta och gnälla” 

(Didrik).  

Didrik är visserligen den ende intervjuade läraren som använder IK-

uppgifter i sin undervisning, men Anders och Cornelis berättar att också 

de funderat på saken. De är liksom Didrik hemmahörande i Kommun 

AB(CD), även om de arbetar för olika huvudmän. Cornelis talar sig varm 

för de ICCS-uppgifter han sett och Anders för PISA-uppgifterna han fått 

på Mittuniversitetet. För Cornelis har det dock, under de tre år han känt 

till uppgifterna, ännu inte blivit av att han tagit steget från tanke till 

användning och Anders har på den månad som gått sedan han kom i 

kontakt med PISA ännu inte hunnit: 

Absolut att jag skulle kunna använda det (PISA-uppgifterna), alltså inte på 
regelbunden basis, alltså inte så att jag plockar frågor helt ’random’. 
Därför att dom… det ska helst passa in i det sammanhang och det vi 
undervisar för tillfället, men absolut om man hittar frågor som är 
relevanta. För att frågorna är bra ställda och som jag sa öppna, så det 
skadar nog inte att titta igenom den där banken, för det var ju typ 400 
sidor med uppgifter… /Anders 

Ingen lärare säger sig vara motståndare till att använda IK-uppgifter i 

undervisningen; de flesta tycks aldrig ha reflekterat över den möjligheten. 

Majoriteten har heller aldrig sett en IK-uppgift och vet heller inte varifrån 

de skulle få materialet.  
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Sammanfattande reflektioner 

Lärarna beskriver, i likhet med rektorer och skolchefer, internationella 

kunskapsmätningar som återkommande test för skolelever i centrala 

teoretiska ämnen. Liksom rektorerna ger lärarna PISA en särställning 

bland dessa mätningar. Hälften av lärarna talar om en generell nedgång 

för Sverige i alla ämnen som mäts, medan den andra hälften menar att det 

för svensk del framförallt handlar om en tillbakagång i matematik. 

Flertalet lärare är angelägna att Sveriges IK-resultat förbättras, för att 

landets konkurrenskraft ska förbli god. De flesta har hög tilltro till de 

internationella kunskapsmätningarna som mått på skolframgång.  Lärar-

na är betydligt mer benägna än rektorer och skolchefer att peka på kon-

textuella problem med resursbrist, arbetsbelastning, faktorer på nationell 

nivå, samt det omgivande samhället. Lärare uttrycker sällan att det skulle 

vara lärarkårens fel att de svenska IK-resultaten gått ned, men samtidigt 

säger flera att de gärna skulle vilja utveckla sin undervisning med 

framgångsrika länder som förebild. Det finns bland de intervjuade lärarna 

endast ett fåtal exempel där internationella kunskapsmätningar kommit 

att påverka den pedagogiska praktiken.  
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KAPITEL 9 
 

 

Vägen till (icke-) användning av IK 

 

I detta kapitel analyseras mer samlat skolchefers, rektorers och lärares väg 

från kännedom till såväl medveten som omedveten användning och icke-

användning av internationella kunskapsmätningar. Bland skolchefer och 

rektorer skulle användningen exempelvis kunna handla om att informa-

tion från sådana studier ligger till grund för ändrad utvärderingspraktik, 

organisering, fortbildning eller riktade insatser mot någon specifik 

elevkategori eller enskilt skolämne. Bland lärare skulle det kunna röra sig 

om förändringar i pedagogiska material, undervisning eller utvärdering. 

Spridning av information som rör de internationella kunskapsmätning-

arna ses också som användning.  

I kapitlet begagnas främst diffusionsteorin (Rogers, 2003), för att struk-

turera framställningen av hur IK mottas och eventuellt används i de stud-

erade kommunerna och skolorna. Delar av policy enactment-ansatsen 

(Ball m fl, 2012) nyttjas för att förstå det lokala iscensättandet av IK och 

de skillnader som därvid framträder.  

I enlighet med diffusionsteorin behandlas de internationella kun-

skapsmätningarna som relativt nya idéer eller företeelser i skolväsendet. 

Det har här ingen betydelse att det förekommit internationella studier 

sedan 1960-talet, så länge som fenomenet upplevs som relativt nytt för 

aktörerna. En utgångspunkt är att spridningen och annan användningen 

av nya idéer är tätt sammankopplade med tillgången till olika typer av 

informationskällor (Rogers, 2003), varför informanternas informations-

tillgång behandlas relativt ingående.  
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Lokalt införlivande och omsättning av IK 

Rogers (2003) har tagit fram en generell modell för människors väg till 

användning av nya idéer. I tabell 9.1 har de intervjuade inplacerats i 

innovationsbeslutsprocessens faser beroende på var de främst bedömts 

befinna sig: i ett stadium av kännedom, ställningstagande, beslut, imple-

mentering och konsolidering. Till kategorin Kännedom förs de individer 

som känner till IK, men som inte reflekterat över möjligheterna till egen 

användning. Ställningstagande omfattar individer som söker utröna för- 

och nackdelar med eventuell användning, ofta i dialog med kollegor. Som 

framgår av tabell 9.1 omfattar kategorin Beslut enbart personer som ställt 

sig avvisande till användning av internationella kunskapsmätningar i sitt 

arbete. Det beror på att de som inte avvisat IK i beslutsfasen håller på att 

implementera eller söka vägar för implementering vid tidpunkten för in-

tervjuerna. Eftersom det var svårt att empiriskt skilja mellan Implemen-

tering och Konsolidering har dessa två kategorier förts samman.  
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Tabell 9.1 Införlivande och omsättande av IK i de lokala kontexten 

(grön: komm rektor, vit: komm lärare, mörkare gul: friskolerektor, ljusgul: lärare i friskola) 

A
B

(C
D

) 

Skolchef AB(CD) Implementering 
Skola A  (komm) 

 

 
Skola B (komm) 

 

 

Skola C (fri) 

 

 

Skola D (fri) 

Anna-Lena Implementering 

Alexandra Kännedom 

Anders Söker vägar för implementering 

Bengt-Arne Beslut - Avvisning  

Betty Implementering 

Börje Kännedom 

Carl-Gunnar Implementering 

Conny Beslut - Avvisning  

Cornelis Implementering 

Dan-Inge Implementering 

Dag Implementering 

Didrik Implementering 

G
(H

) 

Skolchef G(H) Implementering 

Skola G (komm) 

 

 

Skola H (fri) 

Gert-Ola Beslut - Avvisning 

Gilbert Beslut - Avvisning 

Gunilla Implementering 

Hans-Åke Söker vägar för implementering 

Hannes Kännedom 

Hugo Kännedom 

K
 

Skolchef K Implementering 

Skola K (komm) Kjell-Olof Implementering 

Klara Ställningstagande 

Kristina Beslut - Avvisning 

S
T

(U
V

) 

Skolchef ST(UV) Implementering 

Skola S (komm) 

 

 

Skola T (komm) 

 

 

Skola U (fri) 

 

Skola V (fri) 

Stina-Tina Beslut - Avvisning 

Sara Implementering  

Stefan Beslut - Avvisning 

Tuva-Li Implementering 

Therese Ställningstagande 

Tommy Ställningstagande 

Ulrik-Bo Söker vägar för implementering 

Unni Söker vägar för implementering 

Valdemar-E. Implementering 

Veronika Beslut - Avvisning   

Viktor Beslut - Avvisning  

Y
 

Skolchef Y Implementering 

Skola Y (komm) Ylva-Karin Ställningstagande 

Yngve Implementering 

Yrla Implementering 
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Som framgår av tabell 9.1 finns det skillnader mellan yrkesgrupperna i 

fråga om hur IK tas emot och eventuellt omsätts lokalt. Mest positiva är 

skolchefer och friskolerektorer, vilka samtliga beslutat sig för att använda 

sig av internationella kunskapsmätningar i sina kommuner och skolor. 

Även flertalet kommunala rektorer har tagit beslut, men bland dessa 

förekommer både avvisning och implementering. Både friskole- och 

kommunala lärare återfinns i samtliga faser. I den fördjupade analys som 

följer nedan visas bland annat att rektorns inställning till internationella 

kunskapsmätningar har betydelse för lärare i de fall som rektorn aktivt 

framför sin åsikt. Det framkommer också att lärarkollegor kan påverka 

varandra, till användning eller avvisning av IK. För att använda enact-

mentansatsens begrepp, tycks det professionellt-kulturella kontextet spela 

roll här. 

Kännedom  

Samtliga deltagare i denna studie kände år 2012 till de internationellt 

jämförande kunskapsmätningarna. Nästan alla är bekanta med PISA och 

även akronymen TIMSS har vunnit stor spridning. Detta innebär att 

skolchefer, lärare och rektorer i denna studie har betydligt större IK-

kännedom än svenska folket i allmänhet (Fladmoe, 2012). Att de svenska 

IK-resultaten sjunkit över tiden i jämförelse med andra länder är också 

känt bland respondenterna. Flera uttrycker dock osäkerhet om hur stor 

nedgången varit i olika hänseenden och vad som varit de tyngst vägande 

orsakerna. Jag inleder här med informationskällans betydelse för 

kännedom om IK och övergår sedan till kontextens inverkan. 

Skolcheferna vilar tryggast i sin kännedom om IK. Bland övriga respon-

denter är det de som erhållit information från nationella projektledningar 

eller universitetsföreläsare som upplever sig bäst informerade. Källan 

verkar också påverka vilken typ av kännedom som erhålls, där mät- och 

validitetsproblem är mest kända av dem som kommit i kontakt med IK via 

universitetsföreläsare eller genom fackpress. Bland de fyra lärare som 

erhållit sin IK-information direkt från nationella projektledningar är 
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kännedomen om resultat och orsaker till förändringar över tiden störst. 

Att kännedomen främst rör resultat och orsaker gäller i stort sett även för 

de tjugo rektorer och lärare som erhållit sin IK-information genom 

skolverksrapporter och massmedia. Vad de intervjuade känner till får, ska 

det visa sig, också betydelse för deras beslut angående IK-användning. 

Kännedomen verkar också stå i relation till kontexten (jfr Ball m fl, 

2012). Jag inleder här med den situerade kontexten till vilken en skolas 

historia hör. Det visar sig att det på de två friskolor som vid intervju-

tillfället var nystartade inte funnits tid att intressera sig för internationella 

kunskapsmätningar. Personalens kunskaper och erfarenhetsutbyten här-

rörde istället från tidigare arbetsplatser eller utbildningar.  

Den situerade kontexten utgörs också av området skolan är belägen i 

och dess elevunderlag. Resonemang om den situerade kontexten präglar 

intervjuutsagorna i de två kommunala skolor där elevresultaten är låga 

och andelen invandrare hög. I dessa skolor förefaller intresset för och i viss 

mån även kännedomen om internationella kunskapsmätningar vara 

mindre än på andra håll. Detta kan hänga samman med att Sveriges låga 

IK-resultat här vanligen betraktas som samhällsproblem, snarare än något 

som skolan har möjlighet att påverka. Rektorer och lärare på dessa skolor 

utvecklar inte lika många resonemang om IK-resultat och orsaker, med 

undantag för att de samtliga reflekterar över betydelsen av en växande 

andel elever med invandrarbakgrund. Intervjuerna präglas i de här fallen 

således av det lokala sammanhanget, där fokus inte är höjda internation-

ella resultat. Istället handlar det om att lyfta de egna eleverna från den nivå 

där de nu befinner sig. Samtidigt ger, i synnerhet de manliga, lärarna på 

dessa kommunala skolor i både kroppsspråk och ord uttryck för en stor 

trötthet. De verkar i det närmaste uppgivna:  

Jag är lite bitter, jag låter lite bitter, men jag har funderat på hur länge jag 
ska fortsätta med det här faktiskt. Det snacket hör jag ju bland kollegor 
också, det håller på att bara vara för mycket. /Börje 

Denna utmattning verkar både stå i relation till upplevelsen av den situ-

erade och den materiella kontexten: 
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Vi har en stor, stor del elever som har väldiga problem ända ifrån tidiga 
år och sen så sviker vi dem, genom att inte hjälpa dem tidigt. Vi har en 
stor, stor del invandrarelever, nysvenskar som inte har fått fixa det, vi har 
ju för fasen elever i 9:an som inte kan läsa och skriva, som man kommu-
nicerar någorlunda med på engelska. /…/ arbetsuppgifterna [har] ökat 
något så vansinnigt /Börje 

Många rektorer och en klar majoritet av lärarna talar om hög arbets-

belastning som en bromskloss för skolutveckling. De upplever sig inte ha 

tid att inhämta information om internationella kunskapsmätningar, även 

då många tror att det kunde vara utvecklande. Sällan uttalar dessa rekto-

rer och lärare att tidsbristen skulle bero på skolans materiella förutsätt-

ningar, i den mån någon orsak anges så lokaliseras den oftast till den 

externa kontexten. Ungefär hälften av dem som talar om tidsbrist pekar 

på kravet att varje termin digitalt skriva framåtsyftande elevomdömen, 

och/eller att under innevarande läsår implementera nya styrdokument. 

Ett ännu större antal respondenter säger att såväl nya styrdokument som 

fler prov och kontrollinstrument, t ex utökad skolinspektion, är ett resultat 

av Sveriges svaga prestationer i internationella kunskapsmätningar.  

Den fjärde och sista kontextuella förutsättningen, enligt Ball m fl 

(2012), är professionell kultur, som har två olika men besläktade betyd-

elser. Den första betydelsen inrymmer en skolkultur byggd på personalens 

gemensamma värderingar och engagemang som över tid utvecklats inom 

en enskild skola. Det finns i denna studie skolor inom vilka det råder 

professionella kulturer där kännedom om IK ses som en självklarhet 

(tydligast hos Skola D) och andra där så inte är fallet. Därtill finns skolor 

inom vilka ämneslaget för matematik och naturvetenskapliga ämnen 

(Skola G) eller andra lärarkluster (Skola Y) gjort IK-kännedom till ett 

naturligt inslag i sina diskussioner och utvecklingsarbete.  

Den andra betydelsen av professionell kultur inrymmer också gemen-

samma värderingar, men då inte knutna till den enskilda skolan. I före-

liggande studie tycks exempelvis de lärare som tagit sin examen för lång 

tid sedan vara bärare av en annan professionell kultur än de som utexami-

nerats senare. Gemensamt för flera av de nyutbildade lärarna, oavsett 
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ålder, är att de vet ganska lite om IK-resultat och orsaker men desto mer 

om den kritik som riktats mot de internationella kunskapsmätningarna. 

Detta till skillnad mot de lärare som utbildats tidigare vars kännedom är 

mer inriktad på resultat och orsaker till de svenska resultaten. Skolchef-

erna verkar både ha kännedom om resultat, orsaker och kritik mot IK, 

vilket dock inte ska tolkas som ett uttryck för en gemensam kultur då de 

har vitt skilda värderingar. Detta låter sig istället förstås i termer av den 

roll eller policyagentposition de alla förväntas inta. Exempelvis besätter 

skolchefer den för ledare vanliga rollen som narrator, en position som 

förutsätter ett aktivt arbete för att sprida information om de 

internationella kunskapsmätningarna i skilda avseenden. Bland rektorer 

och lärare intas en rad olika policyagentpositioner. Jag återkommer i av-

snittet Implementering och konsolidering med ytterligare beskrivningar 

av aktörspositioner.  

Så gott som samtliga respondenter har kännedom om de internationella 

kunskapsmätningarna, en kännedom som i de flesta fall tycks emanera ur 

ett intresse för nationella skolresultat. I många fall är emellertid denna 

kännedom präglad av externa informationskällor såsom media, skolverks-

rapporter, universitetsföreläsare och IK-projektledningar. Den interna 

informationsspridningen (som kvantifierats i bilaga 5) verkar för de flesta 

ha mindre betydelse.  

Ställningstagande  

Före beslutet om användning eller avvisning tas inträder, enligt 

diffusionsteorin, övertygelse- eller ställningstagandefasen. Under denna 

söks fördjupade kunskaper, men också social bekräftelse på att det val 

man är i färd att göra accepteras av omgivningen. Detta sker vanligen 

genom samtal med kollegor och andra för vilka man har förtroende. Dessa 

samtal om internationella kunskapsmätningar med kollegor inom den 

egna yrkeskåren betraktas därför, i enlighet med Rogers (2003), inte som 

IK-användning utan som ett sätt att grunda sitt ställningstagande. 
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Rektorer och lärare talar vanligen endast med kollegor om internation-

ella kunskapsmätningar efter perioder då dessa uppmärksammats i 

media. Sökandet efter bekräftelse sker alltså i många fall reaktivt; man 

intar en aktörsposition liknande den passiva mottagaren. Här finns en 

tydlig skillnad i jämförelse med skolcheferna, vilkas övertygelsearbete sker 

mer proaktivt. De senare försöker bilda sig en uppfattning och gör sitt 

ställningstagande till synes oberoende av den mediala rapporteringen. 

Detta ligger i linje med den aktiva roll som tolkare och förmedlare, 

narratorer, som skolcheferna intar och som beskrivs mer ingående i 

avsnittet Implementering och konsolidering. Ett par skolchefer berättar 

att deras ställningstagande till att använda sig av IK präglats av 

erfarenhetsutbyten med skolchefer i andra länder. Detta visar också att 

skolchefer verkar i en kontext med större ekonomiska ramar och tillgång 

till intellektuella utblickar på ett sätt som inte är vanligt förekommande 

för rektorer och lärare. 

Även om merparten rektorer och lärare intar ett reaktivt aktörsskap så 

finns också undantag. På skolor med till synes starka professionella kul-

turer (Skola A, C och D) förekommer mer proaktivt agerande, även om IK-

samtalen också i dessa skolor kan initieras av mediala diskussioner. Denna 

typ av proaktivitet, som utgår från en positiv inställning till IK, återfinns 

också hos de delar av lärarkåren på Skola G och Y som kan sägas utgöra 

professionella kulturer.  

Det finns också ett bekräftelsesökande hos dem som är på väg att för-

kasta IK. I rektorsgruppen återfinns detta endast hos kommunala rek-

torer, men både i de borgerliga kommunerna i Götaland och de socialde-

mokratiskt styrda i Norrland. Detta kritiska bekräftelsesökande kommer 

vanligen som en reaktion efter perioder av negativ rapportering om Sve-

riges IK-resultat i media. Det finns dock rektorer som menar att detta ställ-

ningstagande över tid blivit allt ovanligare. Detta bekräftas av att flertalet 

intervjuade vittnar om en tilltro till IK vid tiden för intervjun, även om de 

säger sig ha varit skeptiska i ett tidigare skede. Hur som helst visar detta 

på närvaron av kritiker bland rektorerna i bekräftelsefasen, vilket också 

kan få betydelse för andra aktörers ställningstaganden. Sannolikt har det 
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kollegiala inflytandet bland rektorer dock varit modest då diskussionerna 

om de internationella kunskapsmätningarna sällan kommit att fördjupas.  

Jag har nästan aldrig diskuterat PISA med någon (rektor). Förutom kanske 
någon väldigt grund diskussion vid kaffemaskinen. ”Hörde du vad Jan 
Björklund sa igår? Ja, det gjorde jag.” Alltså så grunt har vi diskuterat det. 
/Ulrik-Bo 

Trots att många lärare inte upplever sig ha fått fördjupad information om 

IK, eller diskuterat möjligheterna till användning bland kollegor så har 

internationella kunskapsmätningar ändå väckt starka känslor hos majori-

teten av lärarna. Tillräckligt starka för att få många av dem att ta ställning 

till användning av IK – i de flesta fall för nyttjande av internationella mät-

ningar, men i några fall avvisande. Fördelningen mellan ställningstagande 

för och emot ser likartad ut bland rektorerna. 

Den professionella kultur baserad på gemensamma värderingar, som 

erhållits genom utbildning verkar vara mycket viktig för ställnings-

tagandet till internationella kunskapsmätningar. De lärare som utbildats 

sig under 1980- och början av 1990-talet tillmäter ämneskunskaper stort 

värde, medan lärare utbildade senare oftare framhåller förmågor och 

attityder. De erfarna lärarna är både mer positiva till internationell 

kunskapsmätning som fenomen och till den mediala rapporteringen av IK 

än mindre erfarna lärare. De senare ställer sig frågande till om det 

verkligen gått nedåt för svensk skola, eller om det i första hand rör sig om 

en medial konstruktion. Lärare som varit med sedan Lgr 80:s tid är dock 

övertygade om att försämringen är verklig och flera av dem ser det som 

positivt att massmedia genom förmedling av IK-resultat kan påvisa 

nedgången. Dessa skillnader som finns mellan lärare som utbildat sig vid 

olika tidpunkter skulle även kunna höra samman med vilka erfarenheter 

man gjort under sin lärarbana.  

De rektorer som är inne i den nya rektorsutbildningen är mindre IK-

kritiska än de erfarna rektorerna. De nya rektorerna tar IK-nedgången på 

stort allvar och tror sig kunna bidra till en vändning genom sitt pedago-
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giska ledarskap, höga förväntningar samt skolutveckling med utgångs-

punkt i evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet. Dessa talar om 

behovet av en uppryckning för att vända IK-resultattrenden och betonar 

även rektorns betydelse för detta. De erfarna rektorerna är mer ifråga-

sättande till skolans påstådda försämring och flera av dem är starkt 

kritiska till en som de menar medial svartmålning som bland annat skulle 

ha emanerat ur de internationella kunskapsmätningarna. De är intressant 

att de erfarna rektorerna och de nyutbildade lärarna förenas i dessa 

avseenden, något som inte är helt enkelt att förstå.  

Beslut 

De flesta skolchefer, rektorer och lärare ser positivt på användning av 

internationella kunskapsmätningar. Skolcheferna har alla beslutat sig för 

att implementera IK, vilket vanligen tar sig uttryck som informations-

spridning till områdeschefer och rektorer. Skolcheferna har dessutom 

kommit att ge matematiken större fokus och därtill finns exempel på hur 

skolchefer med referens till IK och internationell inspiration ökat sin 

organisations lärandefokus. 

Alltså på min nivå, det jag hämtat hem [från mina studiebesök i Finland 
och Ontario/Kanada] är att klasstorlekar inte spelar någon roll, hur många 
timmar lärare undervisar, allt som får stort utrymme i vår diskussion, det 
har man tonat ned där. /…/ Man tillåter lärare att vara duktiga. Man går 
in och tittar på dem, vad är det du gör som inte jag gör och så utvecklas 
skolan inifrån på det sättet. /…/ Huvudprocessen är [för förvaltningen] 
numer elevens lärande, det är det här som är det viktigaste. /ST(UV) 

Flertalet rektorer ser liksom skolcheferna informationsspridningen om IK 

som en arbetsuppgift, även om inte alla ännu skridit till handling. Andra 

former av användning av internationella kunskapsmätningar är ovanlig 

bland rektorerna. Exempel på IK-användning återges i avsnittet Imple-

mentering och konsolidering.  

Det finns några rektorer och lärare som beslutat sig för att använda sig 

av IK men ännu inte påbörjat någon implementering eftersom de antingen 
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lidit brist på tid eller ännu inte funnit någon lämplig form för sitt 

engagemang. Denna typ av KAP-gap, en klyfta mellan kunskap, attityd och 

praktik, är mycket vanlig vid införandet av nya idéer (Rogers, 2003) och 

kan ta lång tid att minska, om så alls sker. 

De kommunala rektorerna Bengt-Arne, Gert-Ola och Stina-Tina har alla 

beslutat sig för att inte använda internationella kunskapsmätningar. De 

har dock något olika motiv till att avstå. Argument som förekommer är: 

det lokala är en mer naturlig utgångspunkt i arbetet än det internationella, 

att de inte har tid och att framgångar i IK inte behöver vara allena salig-

görande, eftersom skolans uppdrag är bredare än goda resultat i inter-

nationella mätningar: 

jag vet vad vi har att jobba med ändå, jag behöver inte (IK-information), 
vi försöker ju hela tiden utveckla oss, så är det. Så vad det skulle ge, jag 
vet inte riktigt vad det skulle ge, det har jag svårt att se, faktiskt. /Gert-
Ola 

För på något vis måste man landa i hur det ser ut här och nu. Vad gör vi 
åt det här och nu? Alltså jag tycker att det är mycket viktigare. Fokusera 
på hur det ser ut hos oss. /…/ alltså all statistik kan vara ganska 
ointressant. /Stina-Tina 

Liksom bland rektorerna har en fjärdedel av lärarna beslutat sig för att inte 

använda sig av IK i sitt arbete. Dessa lärare är jämnt fördelade mellan olika 

regioner och typer av huvudmän (se tabell 9.1). Några lärare som avstår 

från användning anser IK-testen vara alltför faktaorienterade och därmed 

inte representativa för det breda arbete som pågår i svensk skola, medan 

andra nämner att jämförelser skapar stress för eleverna eller att IK skulle 

bli ytterligare en uppgift som tar tid. Flera av de lärare som beslutat sig för 

att inte använda internationella kunskapsmätningar i sitt arbete är relativt 

nyutbildade. I de fall då inte tidsbrist anges som huvudförklaring är det 

ofta externa aktörer, outsiders, såsom universitetsföreläsare som lärarna 

lutar sig mot. Detsamma gör de rektorer som beslutat sig för att avvisa IK-

användning. Dessa tre kommunala rektorer är dock inte nyutbildade utan 

tillhör alla den skara som har en slutförd rektorsutbildning. Notabelt är 
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att referenser till universitetsföreläsare är betydligt vanligare bland de 

rektorer och lärare som avvisar IK-användning än av dem som väljer att 

implementera IK i sitt arbete. Hos de brittiska forskarna Ball m fl (2012) 

ges universitetslärare alls ingen roll i lokal enactment. Att dessa får en 

betydande roll i samband med internationella kunskapsmätningar i 

Sverige är dock föga förvånande; svenska rektorer och lärare, avsevärt fler 

än i exempelvis Tyskland, lyssnar till och tilltror universitetslärare 

(Wermke, 2010). 

Personliga informationskällor, såsom IK-projektledningar, universi-

tetslärare, chefer eller kollegor är viktigare för beslutet om användning än 

opersonliga. Detta gäller i synnerhet för lärare och rektorer. Men det finns 

också rektorer och lärare, vilka liksom skolcheferna, grundar sitt beslut 

främst på opersonliga källor såsom rapporter eller mediala beskrivningar, 

trots att de haft personliga informationskällor att tillgå.  

Som tidigare belysts har de externa informationskällorna, media, 

Skolverksrapporter, IK-projektledningar och universitetföreläsare varit av 

stor betydelse för allas IK-kännedom. Men det är värt att notera att bland 

de rektorer som skridit till användning och informerat om internationella 

kunskapsmätningar till sina lärare, så refereras det till intern information 

från chefer. Även den ende läraren, Didrik, som kommit att nyttja IK i sin 

undervisning betonar vikten av den interna IK-informationen från rektor 

och lärarkollegor.  

Implementering och konsolidering 

Konsolidering innebär att användningen av internationella kunskaps-

mätningar kommit att bli en naturlig del av verksamheten, vilket vid den-

na studies genomförande var ovanligt. Merparten av den IK-användning 

som beskrivs nedan befann sig vid tidpunkten för intervjuerna, vårter-

minen 2012, fortfarande i sin linda. Respondenternas användning av 

internationella kunskapsmätningar i sitt arbete konceptualiseras nedan 

primärt med utgångspunkt i policyagentpositionering (Ball m fl, 2011b). 
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I den vanligaste typen av användning fungerar policyagenterna som 

narratorer. Narratorer är chefer, här skolchefer eller rektorer, som ser det 

som sitt uppdrag att välja ut nya idéer i behov av tolkning och spridning. 

Nästan alla berättelser med koppling till de internationella kunskaps-

mätningarna riktas internt till personalen. Det finns endast ett par exem-

pel på att föräldrar fått stå som mottagare och då i samband med att deras 

barn är i färd med att delta i någon IK. Det förekommer flera exempel på 

prospektiva narrativ, alltså berättelser syftande till verksamhetsföränd-

ring. I synnerhet gäller detta skolcheferna.  

När vi fick ny skolchef. Då var han på alla skolor och presenterade sig och 
sina visioner. Och då hade han ju kollat på lite jämförelser också, och då 
vet jag att han tog upp PISA och hur det såg ut Kommun K. Han 
konstaterade att hela kommunen ligger lågt och det [PISA], föll väl med 
hans vision, att han ville öka, höja resultaten. /Klara 

Det retrospektiva narrativet med koppling till internationella kunskaps-

mätningar är dock det mest frekventa. Det handlar då inte om att åstad-

komma förändring utan om att skapa en begriplig helhet där den egna 

skolans eller kommunens resultat kontextualiseras i det nationella och 

internationella. Denna typ av användning förekommer såväl bland 

skolchefer som bland rektorer. När dessa väljer att själva initiera en sådan 

kontextualisering intar de positionen som narrator. Men när någon rektor 

eller arbetslagsledare endast vidareförmedlar den retrospektiva narra-

tionen från skolchef eller motsvarande till lärare, blir han eller hon, som 

jag ser det, överförare av policy.  

Man försöker ju följa Skolverket och det som händer där, men sen är det 
väldigt skönt i den här kommunen att man har en förvaltning som sitter 
och rapporterar ut. /…/ Ja, när det kommer nya [IK-]resultat, så försöker 
vi [skolledningen] förmedla ut dem. /…/ Alltså inte hela rapporterna, det 
finns ju oftast sammanställningar, och så tar man dem och så refererar 
man ifrån dem. Och sen lägger man ut var de [lärarna] kan få tag i det 
också om de vill fördjupa sig mer och så. /Tuva-Li 
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Beroende på vilket engagemang uppgiften väcker hos denne överförare 

intas antingen aktörspositionen som entusiast, kritiker eller som mot-

tagare. Alternativen är att ägna den internationella kontextualiseringen 

positivt engagemang, ett kritiskt engagemang eller att plikttroget föra 

information vidare, till synes utan engagemang. Alla dessa tre positioner 

återfinns hos rektorer som, efter inspel från sin chef, kontextualiserar den 

egna skolans eller kommunens resultat i det internationella. Därtill finns 

det ett fjärde och femte sätt för mellanchefer att förhålla sig till denna 

informationsförmedling, de kan ignorera eller glömma bort uppgiften. 

Ingen verkar ignorera den, men det finns däremot exempel på att en 

skolchef gett sin rektor i uppgift att framföra en retrospektiv narration, 

men där rektorn menar att något sådant uppdrag aldrig utdelats.  

Det finns några lärare, även om de helt klart är i minoritet, som tagit till 

sin uppgift att använda IK i sin praktik. Det är entusiaster som använder 

mätningarna som lägesbeskrivning och utgångspunkt för förslag till 

utvecklingsåtgärder. Användningen kan också ta sig uttryck konkret i 

klassrummet genom nyttjande av testuppgifter från IK i undervisningen. 

Vid intervjutillfället har detta endast förekommit hos en intervjuad lärare, 

men ytterligare ett par säger sig vilja jobba på detta sätt. Lärarentusiasten 

verkar antingen inom en viss lokal professionell kultur, där någon kollega 

delar deras engagemang och värderingar, eller också har de varit lokalt 

ansvariga för IK-genomförandet. De senare har således utvalts till att vara 

lokalt ansvariga, vilket i sig kan bero på att de sticker ut med sitt engage-

mang i allmänhet. Men det skulle också kunna vara så att de kommit att 

entusiasmeras av de nationella projektledningarna. Skillnader mellan de 

entusiaster som har stöd i sin lokala professionella kultur och de som 

kommit att bli entusiaster efter kontakt med IK-projektledningar är att de 

förra kommit att levandegöra IK i sin undervisning eller sina resonemang, 

medan de senare har en stor vilja till användning som de ännu inte kommit 

att realisera och kanske heller inte kommer att göra.  

Det är intressant att de som ansvarat för lokalt genomförande, och 

därmed fått de internationella kunskapsmätningar till sig som ett påbud 

kommit att bli entusiaster för fortsatt användning. Medan imperativa 
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policies och teknologier normalt innebär begränsade möjligheter till 

aktörsskap och entusiasm, ser vi här exempel på detta. Samtidigt är 

aktörernas entusiasm inte i första hand riktad mot imperativet, det lokala 

genomförandet av en internationell kunskapsmätning, utan rör de möjlig-

heter till lokal användning som ligger bortom detta.  

Även policyagentpositionen som kritiker återkommer. Några av de in-

tervjuade, i synnerhet bland rektorerna, anlägger kritiska perspektiv på de 

internationella mätningarna i kontakterna med kollegor och lärare. Detta 

kan till exempel motiveras med att man vill lyfta lärarnas självkänsla som 

kan ha fått sig en törn av IK-rapporteringen. De flesta kritiker är dock, 

såsom tidigare beskrivits, tysta. Det verkar som att dessa, istället för att 

göra motstånd, väljer att ignorera IK.  

Den sista frekvent förekommande aktörspositionen är den passiva mot-

tagaren. Hos Ball m fl (2012) var detta icke-aktörsskap vanligt hos mindre 

erfarna lärare, men i denna studie förhåller det sig inte riktigt så. Många 

av de unga lärarna är inte passivt följsamma, utan kritiker som gör ett 

medvetet val att avstå IK-användning. I denna studie finns visserligen 

några nyutbildade lärare, men ännu fler lärare med medellång erfarenhet, 

som skulle kunna sägas inta rollen som passiva mottagare av de inter-

nationella kunskapsmätningarna. De lyssnar till den information de får, 

men gör ingenting utan konkreta direktiv. Även flera nya rektorer förhåller 

sig som passiva mottagare. Denna aktörsposition är betydligt ovanligare 

hos skolchefer, samt hos rektorer och lärare med lång erfarenhet. 

Ball m fl (2012) talar om möjligheter till lokal omtolkning av policy, och 

Rogers för ett liknande resonemang som han benämner modifiering. För 

en teknologi som internationella kunskapsmätningar är egentligen all 

lokal användning uttryck för omtolkning eller modifiering. De mest 

betydande lokala modifieringarna menar jag att Didrik och hans rektor 

Dan-Inge står för – Didrik som låtit en betydande del av sin undervisning 

utgå från provuppgifter från internationella kunskapsmätningar och Dan-

Inge som använder IK för att stärka den egna skolans mät- och kunskaps-

fokus.  
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Professionell kultur är en av de fyra kontextuella förutsättningar som 

antas påverka lokalt mottagande (Ball m fl, 2012). Den professionella 

kulturen utgörs av personalens värden, engagemang, erfarenhet och 

tidigare policyhantering.  

Mer än vad som är fallet i andra kommuner är IK i Kommun AB(CD) 

närvarande i lärarnas och rektorernas tankar och delvis praktik. Med 

något enstaka undantag visar de stor nyfikenhet inför möjligheterna att 

lära av internationella studier. Att kommun AB(CD) med sin närhet till 

högre utbildning utmärker sig på detta sätt skulle ur ett policy enactment-

perspektiv kunna relateras både till den situerade kontexten och 

professionella kulturer. Den situerade kontexten med akademiskt 

utbildade föräldrar kan skapa ett tryck på skolan att vara à jour med 

nyheter såsom IK. Detta bekräftas i viss mån av att IK-intresset verkar 

lägst på den socialt utsatta Skola B. Men då IK finns med på alla fyra skolor 

i kommunen finns det fog för att anta att intresset också kan bottna i en 

lokal professionell kultur, som t ex kan relateras till närheten till högre 

utbildning. Skolchef AB(CD):s försök att skapa delaktighet bland 

medarbetarna genom ”dialog, öppenhet, transparens, värdighet” kan 

också ha spelat in, även om det inte kan förklara att kulturen också finns 

på de friskolor som studerats i kommunen.  

Skola Y är också intressant att diskutera. Skolans administratör gav mig 

kontaktuppgifter till vad jag i efterhand förstod var skolans fyra mest 

kunniga och engagerade lärare. Jag kontaktade två av dem, som ställde 

upp med stor nyfikenhet. De berättade om den lilla grupp av intresserade 

lärare som ofta dröjde kvar efter skoltid för att diskutera skolan i stort som 

smått. Lärarna uttryckte stor saknad efter den disputerade rektor som 

föregående läsår hade lämnat skolan. På Skola Y var det två erfarna lärare 

som intervjuades, men i Kommun AB(CD) verkar den professionella 

kulturen även innefatta de med lägre grad av erfarenhet. Visserligen har 

endast en lärare med kort erfarenhet, Didrik, intervjuats i kommunen, 

men han utmärkte sig genom att mer än någon annan använda sig av IK i 

sin undervisning. 
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Skola G är ett av flera exempel som visar att olika typer av professionella 

kulturer kan uppstå inom en och samma skola, mellan lärare i olika 

ämnen. På Skola G förekom samtal om internationella kunskaps-

mätningar bland lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, 

medan andra intervjuade inte gav uttryck för samma engagemang. 

Ett annat resultat var att de intervjuade lärarna på Skola S i Kommun 

ST(UV), där samtliga lärare forskade på sin egen praktik, inte gav uttryck 

för att det fördes en professionell diskussion av internationella kunskaps-

mätningar – vare sig kritisk eller pragmatisk.  

Sammanfattande reflektioner 

Det är vanligt att rektorer och lärare intar, vad Ball m fl (2012) skulle kalla, 

aktörspositionen som ”policy receivers” gentemot de internationella kun-

skapsmätningarna. IK är som tidigare påpekats primärt en uppmanande 

styrningsteknologi där deltagande är ett imperativ enbart för utvalda 

skolor, och jag kan se att de flesta rektorer och lärare endast i ringa 

utsträckning använder sig av IK i arbete och utveckling av verksamheten. 

Även bland dem som skulle kunna sägas vara ”policy critics” görs föga, för 

att motarbeta IK. Det finns också ett par rektorer och några lärare som är 

”policy enthusiasts” till internationella skolstudier. Dessa är vanligen mer 

aktiva i att sprida IK än kritikerna, vilka istället väljer att i möjligaste mån 

ignorera IK.  

Internationella kunskapsmätningar har inte lika snabbt vunnit lokalt 

inflytande i Sverige som i andra närliggande länder, åtminstone inte bland 

rektorer och lärare. Detta trots att IK ligger i linje med idag rådande 

normer såsom effektivitet, mätbarhet och utvärdering av nationell kon-

kurrenskraft. Dock kan svaga IK-resultat ha stått i konflikt med många 

respondenters tidigare syn på svenska resultat, då resultaten brutit med 

den gamla tanken om Sveriges ”national superiority” (Waldow, 2009a, s. 

477). Den trevande lokala IK-implementering kan också bero på att de 

internationella kunskapsmätningarnas dittills – våren 2012 – varit relativt 
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osynliga i politik och debatt. IK kom inte lika tidigt att prägla den mediala 

skolbevakningen i Sverige som i exempelvis Tyskland och Norge.  

Något som kan skönjas i denna studie är IK-användning i liten skala där 

skolchefer, rektorer och lärare så smått börjar diskutera internationella 

kunskapsmätningar. Att IK kan användas på detta sätt utan att någonting 

annat initialt måste överges banar, enligt Rogers, väg för dess framtida 

spridning. Sökande av bekräftelse hos likar är brukligt i ställningstagan-

defasen och verkar förekomma i viss mån. Att bekräftelsesökandet inte 

sker i större utsträckning kan bero på att flertalet ändå upplever sig ha 

nödvändig kännedom. 

Det som Rogers kallar enskilda förespråkare inom organisationsled-

ningen och Ball m fl kallar narratorer, har haft betydelse för spridning och 

användning av IK. När skolchefer eller rektorer väljer att knyta inter-

nationella mätningar till sin ledarskapsvision eller sitt konkreta arbete så 

blir IK i flera fall levande även längre ned i organisationen.  
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KAPITEL 10 
 

 

Slutsatser och diskussion 

Inledning 

I detta avslutande kapitel presenterar jag de övergripande slutsatserna 

från avhandlingen, med utgångspunkt från avhandlingens syfte – att be-

skriva och analysera hur lärare, rektorer och skolchefer tolkar och even-

tuellt omsätter internationella kunskapsmätningar i sin yrkespraktik. 

Slutsatserna presenteras och kommenteras kortfattat i anslutning till 

respektive forskningsfråga (se kapitel 1). Slutsatserna kopplade till den 

fjärde och sista forskningsfrågan, som berör skillnader mellan kommuner, 

skolor och yrkesgrupper, försöker jag att kommentera utifrån såväl ett 

diffusionsteoretiskt som ett enactmentperspektiv. Därpå följer en bredare 

diskussion av rönen i avhandlingen, en teori- och metoddiskussion samt 

förslag till vidare forskning.  

Slutsatser 

Hur uppfattas och förstås internationella kunskapsmätningar, svensk 
skolas kvalitet och orsakerna till svensk skolas resultatnedgång? 

1. Internationella kunskapsjämförelser upplevs som giltiga utvärderingar 
av svensk skola. Det uppfattas som rimligt att jämföra olika länders resul-
tat, även om mätningarna inte inrymmer skolans hela uppdrag. 

Internationella kunskapsmätningar anses väl lämpade för att kunna fånga 

vad som upplevs som svensk skolas svaghet: kunskapsnivån i teoretiska 
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ämnen. En majoritet av de intervjuade framhåller att skolämnena mate-

matik, naturvetenskap och läsning omfattas av de internationella kun-

skapsmätningarna och att mätningarna kan ge en korrekt bild av kunska-

perna i de ämnesområden som mäts. Det förekommer dock kritik mot IK-

studierna, eftersom flera anser dem vara alltför fokuserade på faktakun-

skaper. IK anses inte lika väl skickade för att fånga det som många upp-

lever som svensk skolas styrkor: att skapa kreativa elever med väl utveck-

lade sociala förmågor som trivs i skolan. En knapp majoritet tror dock att 

de internationella mätningarna i någon mån även värderar förståelse och 

färdigheter, vilket skulle vara bra för Sverige som många menar har fokus 

på utvecklandet av generiska kompetenser. Ytterst få lärare, rektorer och 

skolchefer känner till att PISA konstruerats för att mäta literacy, där för-

mågor utgör en central del. Litteraturöversikten visade att det inte är helt 

ovanligt bland norska, finska, tyska, österrikiska och italienska lärare att 

känna till detta. 

2. Merparten av de intervjuade är medvetna om att de svenska elevernas 
resultat på IK har gått ner över tid och menar att den negativa resultat-
trenden måste brytas. Däremot talar de i regel inte om att den svenska 
skolan skulle befinna sig i någon kris. 

Även de som uttrycker skepsis eller kritik mot möjligheterna att göra rele-

vanta internationella skoljämförelser anser att den negativa svenska resul-

tattrenden måste brytas. Alla känner till den mediala skolkrisdebatten, 

men vare sig skolchefer, rektorer eller lärare går själva in i denna via mass-

media eller i samtal med föräldrar och elever. 

3. Skolan tillmäts stor betydelse för Sveriges resultat i internationella 

kunskapsmätningar, medan familj, samhälle, kultur och kontext betydligt 
mera sällan lyfts fram som förklaringsfaktorer av de intervjuade.   

Skolväsendets kvalitet anses vara betydligt viktigare för elevernas kun-

skapsutveckling än hem- och samhällsfaktorer, om man ser till vad lärare, 

men kanske i synnerhet rektorer och skolchefer lyfter fram i intervjuerna. 

De uttrycker stor tilltro till skolans kunskapsförmedlande potential och 
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menar att de dalande resultaten främst måste tillskrivas skolrelaterade 

faktorer. Därför ser många hoppfullt på deras egna möjligheter att bidra 

till en vändning av IK-resultaten.  

På vilka sätt sprids olika typer av information om internationella kun-
skapsmätningar i kommuner och skolor? 

4. Externa informationskällor har en avgörande betydelse för den lokala 
perceptionen av internationella kunskapsmätningar. 

Externa informationskällor såsom media, skolverksrapporter, föreläsare 

och IK-projektledningar har en avgörande betydelse för nästan alla skol-

chefers, rektorers och lärares perception av internationella kunskaps-

mätningar. Samtliga respondenter nås av information med koppling till IK 

via media. Även de få som inte hört talas om PISA eller andra interna-

tionella kunskapsmätningar har ändå via media erfarit att svensk skolas 

resultat försämras internationellt. En betydande del av respondenterna 

kritiserar dock den mediala IK-rapporteringen för att vara överdriven, 

även om man inte uppfattar den som oriktig. Skolverksrapporter, från 

internationella kunskapsmätningar, har främst varit viktig för skolche-

ferna. Universitetsföreläsare och nationella IK-projektledningar har haft 

betydande inflytande på dem de kommit i kontakt med. Universitets-

föreläsare når fram med IK-relaterad information till ungefär en tredjedel 

av deltagarna i studien, och många av dem tycks ha influerats avsevärt. 

Nationella projektledningar har haft stark påverkan på perceptionen av 

internationella kunskapsmätningar hos den skolchef och de lärare som de 

kommit i kontakt med. De lärare som ansvarat för genomförande av någon 

internationell kunskapsmätning har under en period fått en del extra 

arbete, men också inspiration och kunskaper genom kontakt med de 

svenska projektledningarna. 

5. Skolchefer arbetar med att sprida internationella kunskapsmätningar 
internt, men bland rektorer och lärare är denna typ av informations-
utbyte sporadiskt förekommande. 
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Med undantag för skolcheferna förekommer föga av systematisk IK-kom-

munikation. Intern informationsspridning av internationella kunskaps-

mätningar har sällan upplevts som fördjupande. Informationsspridning 

såväl mellan som inom yrkeskategorierna rektorer och lärare, har i de 

flesta fall varit sporadisk och kommit som reaktion på något dagsaktuellt. 

Det finns dock exempel på rektorer och lärare för vilka det interna 

informationsflödet och/eller kollegiala samtal haft substantiell betydelse 

för uppfattningen om IK och påverkat yrkespraktik.  

Hur beskrivs internationella kunskapsmätningars betydelse för skol-
chefers, rektorers och lärares verksamhet i kommuner och skolor? 

6. Skolcheferna framhåller IK:s stora betydelse för det lokala utvecklings-
arbetet. Rektorer och lärare bedömer att de internationella kunskaps-
mätningarnas direkta påverkan på verksamheten har varit modest, men 
menar att IK har haft ett betydande indirekt inflytande över verksam-
heten genom att ligga till grund för politiska reformer. 

Samtliga skolchefer framhåller de internationella kunskapsmätningarnas 

betydelse för lokal verksamhetsutveckling. Utvecklingsledarna använder, 

liksom övriga skolchefer, de internationella kunskapsmätningarna för 

verksamhetsutveckling, men har samtidigt lagt sig vinn om att betona 

värdegrundsuppdraget och andra icke kvantifierbara aspekter av skolans 

uppdrag. De internationella kunskapsmätningarna verkar vid tidpunkten 

för intervjuerna däremot endast ha haft en modest direktpåverkan på 

lärares och rektorers arbete. Många säger sig villiga att söka inspiration 

till verksamhetsutveckling från andra länder men har saknat tid och 

möjligheter. Några rektorer sprider IK-relaterad information till sina 

lärare, men tror sällan att det får några vidare konsekvenser. 

Internationella kunskapsmätningar anses av såväl skolchefer, rektorer 

och lärare ha haft en betydande indirekt inverkan på skolans arbete genom 

att ha påverkat tillkomsten och utformningen av den nya läroplanen för 

grundskolan, samt bidragit till olika skolverkssatsningar och ett starkare 

matematikfokus i svensk skola.  
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Hur kan eventuella skillnader mellan kommuner, skolor och yrkeskate-
gorier i ovanstående avseenden förstås? 

7. Skillnaderna i IK-reception och användning mellan kommuner är små, 
men inte obefintliga. Skolcheferna i norrlandskommunerna ger mät- och 
utvärderingsparadigmet mindre utrymme än skolcheferna från Götaland. 
Kommun AB(CD) utmärker sig som genom att såväl skolchef som rektorer 
och lärare har tagit till sig och använder IK i sin verksamhet.  

Skolcheferna i Norrland accepterade och använde visserligen, liksom sina 

kollegor i Götaland, de internationella kunskapsmätningarna i sitt arbete. 

Men de var tveksamma till det kontrolltänkande som de såg IK som ett 

uttryck för och ville istället utveckla verksamheten genom fortbildning och 

fortsatt förtroende. Att skolcheferna i skilda delar av landet har haft olika 

förhållningssätt till kunskapsmätningarna kan, utifrån diffusionsteorin, 

förstås som att dessa mätningar mer eller mindre legat i linje med 

regionala värdemönster. Det är också i första hand skolcheferna som 

kommer i kontakt med det kommunpolitiska styret – som för de deltag-

ande kommunerna i Norrland är socialdemokratiskt och i Götaland 

borgerligt.  

Det kan finnas flera skäl till att de internationella kunskapsmätningarna 

är mest närvarande och flitigast använda i Kommun AB(CD). Eftersom tre 

olika huvudmän är involverade, torde detta dock inte främst handla om 

processer inom den kommunala organisationen. Däremot skulle opinions-

bildare eller förändringsagenter vid stadens universitet kunna ha betydel-

se. Detta kan i linje med policy enactment-ansatsen relateras till en lokal 

professionell kultur som bland annat kan hämta näring ur universitetet på 

orten. Att kommunen utgör en situerad kontext där många högutbildade 

föräldrar ställer höga krav på verksamheten kan också inverka. Vad som 

sannolikt är centralt för att förstå engagemanget i Kommun AB(CD) är att 

samtliga fyra skolor har deltagit i någon internationell kunskapsmätning. 

Två rektorer har dessutom deltagit under sin tid som lärare på tidigare 

arbetsplatser och tre av de åtta intervjuade lärarna i kommunen har an-

svarat för det lokala genomförandet. En större andel av de intervjuade i 

AB(CD) än i studiens övriga kommuner har därmed god IK-kännedom. 
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8. Det finns vissa skillnader mellan de studerade skolorna. Rektorer hos 
fristående huvudmän är något mer positiva till IK än de kommunala 
kollegorna. En annan skillnad är att rektorer och lärare på kommunala 
skolor i utsatta områden tycks vara mindre intresserade av IK än andra. 
Det finns också enskilda skolor, ämneslag och lärarkluster inom skolor för 
vilka IK kommit att spela en större roll.   

Det lokala och institutionella sammanhanget har betydelse för om och hur 

den nya policyteknologin IK tas emot och omsätts. Studiens friskole-

rektorer är något mer positiva till internationella kunskapsjämförelser och 

tar de svenska nedgångarna på större allvar än de kommunala rektorerna. 

Friskolor är ofta nyare skolor – de har tillkommit efter skolvalsreformerna 

i början av 1990-talet – än kommunala, och rektorerna tenderar att vara 

yngre än sina kommunala kollegor. Sådana faktorer, liksom den tävlings-

kultur som finns på flera friskolor – mycket handlar om att ligga ”i fram-

kant”, och vara den skola som uppvisar bäst resultat i kommunen och 

koncernen – kan antas bidra till att friskolerektorerna intresserar sig för 

och tar till sig innovationer som internationella rankinglistor. Dock bör 

påpekas att vare sig friskole- eller kommunala rektorer kommit att 

använda sig av IK för verksamhetsutveckling eller informationsspridning 

i någon större utsträckning. 

Rektorerna och lärarna på skolor i socialt utsatta områden och med en 

stor andel nysvenskar synes vara mindre intresserade av internationella 

kunskapsmätningar än kollegorna i andra lokala kontext. I de förstnämn-

da skolorna är den vanligaste åsikten att IK-resultaten är relaterade till 

samhällsfaktorer som ligger utanför skolans mandat. På andra skolor, där 

skolan i större utsträckning hålls ansvarig för IK-resultaten, blir inter-

nationella kunskapsmätningar mer relevanta att tränga in i. På skolor i 

utsatta områden verkar arbetsbelastningen leda till att även rutinerade 

lärare har svårt att hålla huvudet ovanför vattenytan, vilket bidrar till att 

uppmanande teknologier såsom IK ignoreras i en redan pressad arbets-

situation. 

Närvaron av en levande professionell kultur kan vara betydelsefull för 

att IK ska inta en mer framträdande roll inom vissa skolor, ämneslag eller 
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lärarkluster inom en skola. I sådana sammanhang är fler villiga att även 

påta sig andra policyagentpositioner än den som passiv mottagare.  

9. De tre yrkesgrupperna kommer i kontakt med IK genom till viss del 
olika typer av informationskällor. Det finns endast små skillnader i hur 
yrkesgrupperna beskriver internationella kunskapsmätningar, men bety-
dande skillnader dem emellan i om och hur IK omsätts.  

Ur ett policy enactment-perspektiv, går det att förstå de tre yrkeskate-

goriernas relativt likartade beskrivningar av fenomenet internationella 

kunskapsmätningar, som ett resultat av att de alla är inlemmade i samma 

typ av språkliga strukturer. Ur ett diffusionsteoretiskt perspektiv skulle 

det kunna relateras till god extern informationsförsörjning. Den mediala 

bevakningen framstår som central i detta avseende. I de fall respondenter 

avviker från den dominerande beskrivningen av IK som viktiga och valida 

mått på svensk skolas kvalitet och istället riktar kritik mot möjligheten till 

relevanta internationella jämförelser så verkar också detta ha en koppling 

till externa informationskällor. Flera rektorer hade i samband med 

konferenser, liksom nyutbildade lärare under lärarutbildningen, åhört IK-

kritiska universitetsföreläsare. Mycket tyder på att sådana externa infor-

mationskällor haft större inflytande på rektorers och lärares perception av 

IK än de haft för skolcheferna.  

Yrkesgruppernas varierande grad av omsättande av IK kan bland annat 

ses som en funktion av tiden; skolcheferna har känt till IK tillräckligt länge 

för att påbörja implementering. Skolcheferna torde också ha närmare 

kontakter med nyckelpersoner på myndigheter och universitet. De 

skillnader i användning som föreligger skulle kunna ha en koppling till 

möjligheterna för olika yrkesgrupper att inta olika typer av roller, där 

skolchefer, i form av omvärldsbevakare, kan känna sig ålagda att tolka och 

hantera IK pragmatiskt, medan rektorer och lärare är mera fria att inta 

andra aktörspositioner. Möjligen kan det också vara så, i en diskurs där 

skolan utpekas som skyldig för sjunkande IK-resultat, att rektorer och 

lärare intar en kritisk position till de internationella kunskaps-

mätningarna för att slippa känna att de själva bär skulden. Att erkänna IK-
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resultaten blir, under skolan-är-ansvarig-diskursen, i viss mån att tillstå 

sitt eget misslyckande. Detta förpliktigar i sin tur till förändring, vilket inte 

alltid känns motiverande för dem som redan känner av ständiga krav på 

utveckling. Rektorer och lärare var föremål för omfattande reformer och 

förändringar då intervjuerna genomfördes och åren dessförinnan. 

Reformtrycket kan bidra till att sätta ytterligare press i skolaktörernas 

redan ansträngda arbetssituation. Policyimperativ måste hanteras, medan 

uppmaningar, hur intressanta eller tankeväckande de än må vara, 

ignoreras, faller i glömska eller nedprioriteras.  

En ny policy eller idé möts ofta av frågan vem/vilken instans genom-

förandet eller användningen av denna nyhet faller på. Skolcheferna gör 

bedömningen att lokal IK-användning är en uppgift för dem. Det finns 

även rektorer och lärare som känner sig ansvariga för lokalt genom-

förande, även om det är få som skrider till handling. Men det finns också 

rektorer och i synnerhet lärare som säger att IK främst är av betydelse för 

aktörer på nationell nivå. På så sätt uppfattas IK ge acceptans åt 

förändringar och policys som kommer ovanifrån.   

Diskussion av avhandlingens resultat 

Jämförelser som logik 

Det kan tyckas som att den uppmanande mjuka styrningen inte får någon 

betydelse i tider av stort inflöde av imperativa policies, eftersom hanter-

ingen inte prioriteras. Men även om IK inte direkt konkretiseras i handling 

så påverkas språkbruk och därmed med vilka tankefigurer som tillskrivs 

plats och betydelse. Utbildning som verktyg för svensk ekonomisk tillväxt 

och konkurrenskraft är en sådan återkommande figur i intervjuerna. Den 

uppmärksamhet som ägnas rankinglistorna från internationella kun-

skapsmätningar gör det tydligt att skolan handlar om nationens framtid. 

IK och andra till synes objektiva teknologier, ofta sammankopplade med 

begrepp som kontroll, ansvar, effektivitet och kvalitet, bidrar också till att 

reducera de ideologiska konflikterna kring skolan. Genom detta språkbruk 
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blir de internationella kunskapsmätningarna något självklart positivt och 

önskvärt.  

Internationella kunskapsmätningar finns i ett större policysamman-

hang. Globalisering, framväxten av nya ekonomier och en snabb teknikut-

veckling har medfört stora förändringar. I detta sammanhang blir interna-

tionella kunskapsmätningar ett sätt att följa vilka som ”lyckas”, i synnerhet 

då det egna landet ser ut för att halka efter allt mer. Att många inte vet vad 

som mäts, eller på vilka specifika områden det går dåligt för svensk skola 

spelar mindre roll, det centrala är själva jämförelsen (jfr Ozga, 2012). Den 

blir ett icke ifrågasatt mål, istället för att vara en utgångspunkt och ett stöd 

för fortsatt och kritisk reflektion.  

Den jämförande dataproduktionen premierar också användningen av 

kvantitativa mått på framgång. Exempelvis likställs skolans uppgift att 

vara kompensatorisk med minskade resultatskillnader. Sällan talas det om 

att ge vidgade vyer åt elever med begränsade erfarenheter. Många respon-

denter ger uttryck för en syn på kunskap som kontextoberoende och 

generell. Skolans uppgift blir – lite tillspetsat uttryckt – inte att ifrågasätta 

stoffet eller vem som får tillgång till vilka kunskaper, utan att hitta 

effektiva metoder för kunskapsöverföring. Strukturerad undervisning, 

formativ bedömning, learning- och lesson studies, samt bedömnings-

matriser ses som olika dellösningar på svensk skolas problem. 

Samtidigt som kunskapstillägnande alltmer kommit att betraktas som 

en målrationell process så har också lärarens betydelse kommit att 

betonas av bl a OECD (2005, 2009, 2015a) samt de vida cirkulerade 

publikationerna av Hattie (2009) och McKinsey (Barber & Mourshed, 

2007; Mourshed m fl, 2011). Detta är två tankefigurer som fått massmedial 

spridning och som även nått deltagarna i denna studie. En majoritet av de 

intervjuade ser kunskap som något som primärt överförs i mötet lärare-

elev. Därmed sätts skolan i förgrunden medan betydelsen av förutsätt-

ningar, civilsamhälle och kulturklimat blir nedtonade. Ulf P. Lundgren, 

Skolverkets generaldirektör 1991-1999 och Sveriges representant i 
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styrelsen för CERI41, menar att tanken när PISA inrättades var den rakt 

motsatta:  

För mig var det viktigt att proven mätte förmågor som inte bara var 
knutna till skolan. /…/ Min förhoppning var att med denna typ av 
test skulle eventuellt diskussionen om kunskapsresultat vidgas från 
att uppfattas som orsakade bara av skolan till också att förstås som 
en del av en vidare utbildnings- och kulturpolitik. Sällan har en 
förhoppning så grusats (Lundgren, 2010, s. 50). 

Att PISA, trots sitt ready-for-life-perspektiv, bidragit till att sätta skolan i 

centrum torde bero på att resultaten presenteras som resultattabeller i de 

tre ämnena läsning, matematik och NO. Om PISA fullt ut hade satsat på 

generiska kompetenser, utan att kategorisera dessa i skolämnen, kanske 

respondenterna i denna studie hade resonerat annorlunda. Det verkar 

vara av yttersta vikt hur externa utvärderingar presenteras och paketeras 

för hur de sedan uppfattas, eftersom det är så få som har möjlighet att 

tränga djupare ned i primärkällorna.  

I ljuset av tidigare studier 

Denna avhandling bekräftar i flera avseenden resultaten från tidigare 

svenska studier. Internationella kunskapsmätningar anses av svenska 

lärare endast ha haft måttlig lokal betydelse och många ser sina kunskaper  

i ämnet som bristfälliga (jfr. Nauclér, 2010), liksom att de flesta  är positiva 

till att använda IK som mått på svensk skolas kvalitet (jfr. Lindblad, 

Nilsson m fl, 2015). Serder (2015) menar att rektorer och lärare ser PISA-

resultaten som ”obestridliga” (a.a., 22) och att det finns en ”stark 

uppfattning om att svenska elevers kunskaper faller” (ibid), samt att 

lärares och elevers prestationer alltmer sammankopplas med elevernas 

PISA-resultat. Även om jag inte skulle vilja uttrycka mig lika starkt, så 

bekräftar min studie i allt väsentligt Serders observationer, men med det 

                                                             
41 Center for Educational Research and Innovation. OECD:s institut för utbildningsforskning, som är med 

och driver PISA och andra utvärderingar av utbildningssystem.   
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tillägget att inte alla rektorer och lärare ser PISA-resultaten som obestrid-

liga. 

Forsberg och Wermke (2012) frågar sig om orsaken till att internation-

ella kunskapsmätningar inte finns med i svenska lärares fortbildning eller 

självinitierade samtal är att IK genomförts i Sverige alltsedan 1960-talet 

och därför känns naturliga för svenska lärare. Denna studie visar dock att 

svenska lärare upplever IK som någonting nytt, någonting som de tror 

endast pågått i ett decennium eller två. Frånvaron av IK i lärares samtal 

och fortbildning verkar inte bero på att svenska lärare känner sig trygga i 

sin kunskapsbas. För de lärare jag intervjuat verkar det snarast handla om 

tidsbrist och prioriteringar, vilket bekräftas av Hult och Edström (2016) 

vars respondenter prioriterar lokala utvärderingar före nationella och 

internationella.  

Min studie visar att såväl rektorers som lärares självinitierade samtal 

om IK, i den mån sådana alls förekommer, oftast följer som en reaktion på 

medial rapportering. De beskrivningar av internationella kunskapsmät-

ningar som studiens respondenter ger är i stort sett en spegling av den 

massmediala IK-bevakningen (jfr Harling m fl, 2015). Jämförelserna får 

genom media ett eget liv: 

Rangordningar behandlas som fakta om skolväsendet samtidigt som 
skolans förutsättningar, uppgifter och utmaningar försvinner från agen-
dan (Harling m fl, 2015, s. 207). 

Lösningen på problemet med Sveriges dalande IK-resultat placeras såväl i 

svensk press (Harling m fl, 2015) som av denna studies informanter i hög 

grad hos individer – experten och den starke ledaren. Internationella 

kunskapsmätningar ses av mina respondenter som giltiga, eftersom de 

konstruerats av experter. Många av lärarna verkar också själva vilja bli 

undervisningsexperter, snarare än professionella, varför metodfrågan 

blivit så central.  

Denna studie visar på en betydande och viktig förändring i rektorers 

förhållande till internationell kunskapsmätningar sedan 2000-talets 

inledning (jfr. Höög m fl, 2006). Vid tidpunkten för intervjuerna ägnar de 
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visserligen fortfarande begränsat med tid åt IK-rapporter, men deras 

intresse för IK, internationella utblickar och effektivitet är nu påtagligt.  

Då svenska rektorer och lärare i medial IK-rapportering beskrevs som 

vardagshjältar i behov av avlastning för att kunna renodla sitt uppdrag 

som undervisare (Wiklund, 2012), ifrågasattes istället norska lärare i 

PISA-debattens kölvatten (Elstad, 2012). De svenska rektorer och lärare 

som jag träffat talade visserligen om en koppling mellan svensk skolas så 

kallade kris och IK-resultaten, men de kände sig sällan personligt angrip-

na. Det gjorde däremot norska rektorer och lärare, av vilka många blev 

villiga att ta strid (Eggen, 2010; Fladmoe & Leiulfsrud, 2012). I Norge 

väckte PISA-debatten också interna diskussioner ute på skolorna. Till stor 

del handlade det om att norska rektorer och lärare upplevde sig lastade för 

PISA-resultaten, trots att de såg som sitt uppdrag att följa läroplanen och 

inte PISA:s ramverk. Den lokala IK-receptionen verkar i hög grad vara ett 

svar på medias framställning. I min studie är det ytterst få som ser någon 

potentiell strid mellan svensk läroplan och IK, vilket är föga överraskande, 

då IK i svenska media varit separerade från ”det sammanhang de 

producerats i och de organisationer som initierar och genomför dem” 

(Harling, 2015, s. 207). I jämförelse med de norska kollegorna framstår 

rektorerna och lärarna i denna studie, med Rogers terminologi, som 

eftersläntrare (laggards) i sitt IK-mottagande. De hade genomgått färre 

faser i innovationsbeslutsprocessen 2011-2012 än vad Eggens (2010) 

informanter verkade ha gjort årsskiftet 2007-2008. 

Ett decennium efter att PISA-chocken dragit genom Tyskland konsta-

terade lärarna i Ramsteck och Maiers studie (2015) att såväl stoffurval som 

arbetssätt kommit att förändras, men att PISA endast haft ringa påverkan 

på lokal skolutveckling. De svenska lärare som deltagit i min studie talade 

inte heller om någon direktpåverkan på lokal skolutveckling. De menade 

att också arbetssätt eller stoffurval förblivit opåverkade, om man bortsåg 

från att IK kan ha legat till grund för den nya läroplanen. 
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Teoridiskussion 

Diffusionsteorin (Rogers, 2003) gav en ram för att förstå hur nya idéer får 

spridning, upptas och sedan nyttjas lokalt. Denna teori hjälpte mig att göra 

det empiriska materialet hanterbart. Jag märkte dock att det lokala IK-

mottagandet skiljde sig åt på ett sätt som inte kunde förstås fullt ut med 

enbart diffusionsteorin.  

Min upplevelse var att diffusionsteorin behövde kompletteras med 

policy enactmentansatsen (Ball m fl, 2012) för empirins brokighet inte 

skulle reduceras bort. Ansatsen bidrog till att uppmärksamma kontextens 

betydelse och policyns inverkan på den diskursiva nivån. Men att enbart 

utgå ifrån enactmentansatsen, skulle också ha haft sina begränsningar. 

Diffusionsteorin gav mig riktning, struktur och en begreppsapparat för 

analys av det empiriska materialet; en analys som annars riskerat att bli 

alltför öppen. 

Diffusionsteorin var även till hjälp för att förstå den tidpunkt, d v s mitt 

under pågående innovationsbeslutsförlopp, vid vilken studien genom-

fördes. En studie om lokalt IK-mottagande idag skulle handla om att fånga 

ett för individerna, troligen redan passerat beslutsförlopp i retrospekt, 

vilket kanske inte skulle bli lika dynamiskt som när förloppet ännu fort-

skrider. 

Det har varit en utmaning att applicera två teoretiska ramverk, men jag 

anser att det resulterat i en nyansrik belysning av det empiriska materialet. 

De teoretiska glasögonen har givit skärpa och underlättat uppfyllandet av 

syfte och forskningsfrågor. 

Metoddiskussion 

Intervjuerna genomfördes läsåret 2011-2012, när de internationella kun-

skapsmätningarna ännu inte var så kända som idag. Med tanke på dessa 

förutsättningar talar mycket för att en intervjustudie var ett lämpligt 

metodval. En enkät kunde förvisso ha nått ut till fler respondenter, vilket 

kunde ha givit en vinst i form av ökad generaliserbarhet, men troligen på 
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bekostnad av de rika utsagor som jag nu erhöll. Om jag å andra sidan 

skulle ha genomfört helt öppna intervjuer, istället för semistrukturerade, 

så kunde vissa frågeområden ha missats. Då skulle det också ha blivit 

betydligt svårare att jämföra och kontrastera respondenternas IK-mot-

tagande. Jag upplevde dessutom att mina frågor hjälpte många respon-

denter att komma igång, kring ett för dem inte särskilt ofta diskuterat 

ämne. I praktiken blev intervjuerna mer öppna i de fall där respondent-

erna hade mycket att säga om ämnet. Min upplevelse är att jag erhållit ett 

rikt empiriskt material. 

Ball m fl (2012) arbetar etnografiskt inspirerat. Utöver intervjuer har 

forskarna bl a varit med på personalmöten och studerat artefakter med 

koppling till undersökta policies. Jag tittade i den mån det gavs möjlighet 

på anslagstavlor i de undersökta skolorna och såg ett par exempel på att 

det förekom tidningsurklipp med koppling till IK. Jag fanns däremot inte 

med på personalmöten, men jag frågade om IK:s närvaro på dessa möten. 

Ibland hade de förekommit, men på de flesta skolor var detta sällsynt. 

Risken var alltså uppenbar att jag skulle ha kunnat gå på åtskilliga möten 

utan att IK ens skulle ha nämnts. Idag, när IK kommit att få en mycket 

mer framträdande roll, åtminstone i nationellt policyskapande och i 

media, skulle kanske ett etnografiskt angreppssätt kunna vara mer 

givande. Intervjuer ger respondenternas syn på vilken plats IK haft i 

kommuner och skolor, vilket i högsta grad är intressant, men genom att 

själv finnas på plats kunde jag också ha kompletterat bilden med 

direktobservationer.  

Risken med att som forskare fråga om ett specifikt fenomen är att detta 

riskerar att ges en större betydelse i respondenternas liv än det egentligen 

har. Kanske har inte internationella kunskapsmätningar det stora värde 

för respondenterna som många av dem säger. Ett tecken på detta är att det 

hos rektorer och lärare finns ett betydande gap mellan kunskap, attityd 

och praktik (KAP). 



 

  171  
  

Vidare forskning 

Det finns anledning att misstänka att mycket kan ha förändrats i 

mottagandet av de internationella kunskapsmätningarna sedan läsåret 

2011-2012, och därför behövs förnyade studier. Min studie indikerar att 

IK kan ha påverkat vilka subjektspositioner som finns tillgängliga för 

skolchefer, rektorer och lärare. Det skulle dock behövas en diskurs-

analytisk studie för att fördjupa förståelsen för relationen mellan inter-

nationella kunskapsmätningar och den lokala tillgången till olika typer av 

tankefigurer. Detta är ett angeläget område för vidare forskning, eftersom 

diskursiva förskjutningar – exempelvis när det gäller synen på skolans 

uppdrag – kan få betydelse för utformningen av den undervisning som 

svenska elever kommer att möta.  

En etnografiskt inspirerad uppföljningsstudie skulle kunna vara värde-

full, i synnerhet för den viktiga men svårfångade frågan om de internatio-

nella kunskapsmätningarnas faktiska roll i verksamheten. Genom att 

finnas på plats i några skolor skulle forskaren kunna observera hur IK 

hanteras i skolvardagen. Exempelvis om och hur IK kommer till utryck på 

personalmöten och diskussioner mellan olika yrkesgrupper, om de åter-

speglas i artefakter och på vilket sätt de eventuellt ges betydelse i 

personalrum och klassrum. Eftersom IK varit intensivt uppmärksammat 

under de senaste åren torde sannolikheten vara större idag att ett sådant 

upplägg skulle vara givande än vad som var fallet läsåret 2011-2012.  

Det skulle också vara värdefullt att få följa upp de lärare som ansvarat 

för lokalt IK-genomförande, för att se om dessa förändrar sin verksamhet 

som ett resultat av den inspiration de fått av mötet med den nationella 

projektledningen.  
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Tillbaka till början 

Ulf P. Lundgren fick inleda denna avhandling med sin syn på IK:  

Internationella kunskapsmätningar är idag ett av symptomen på en 
kontroll av en kunskap vi inte vet om vi behöver, inför en framtid som vi 
tror hotar. (Ulf P. Lundgren, 2010, s. 51) 

Jag skulle vilja parafrasera detta, på ett sätt som åtminstone är giltigt för 

flertalet av de lärare och rektorer som ingått i denna studie: 

Internationella kunskapsmätningar är för lärare och rektorer en upplevd 
nödvändighet, som inte hinner hanteras, inför en framtid som antas hota. 
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Summary 

Introduction and background 

In Sweden and many other countries weak results in international large-

scale assessments (ILSAs), particularly PISA (Programme for Interna-

tional Student Assessment), have fueled discussions in media and political 

arenas on the quality of the national school systems (Pettersson, 2008; 

Takayama, Waldow, and Sung, 2013; Waldow, Takayama, and Sung, 

2014). These discussions follow “long-existing trends and characteristics 

of each national public debate” (Pons, 2012, p. 213). Hence, despite 

previously showing little tendency to borrow international policies, since 

the early 2000s Sweden has increasingly referred and compared itself to 

other countries in terms of education policy (Ringarp & Waldow, 2016). 

Swedish 15-year-olds’ performance was above the OECD-average in the 

first PISA round, in 2000, but by fall 2004 major setbacks in Swedish 

results in ILSAs were reported (Skolverket, 2004c). Nevertheless, media 

coverage of ILSA-results did not rise significantly until the publication of 

PISA 2009 results, and the number of newspaper articles exploded when 

the PISA 2012 results were released (Almqvist 2014). In the intensified 

political and media debate from 2004 onwards, it was argued (for 

example) that Swedish teachers should use their allegedly more qualified 

colleagues in Finland as role models. In some other countries, for example 

Germany and Norway, a similar crisis discourse emerged more rapidly 

after poor PISA performance. What was initially reported as a Swedish 

crisis of mathematics education soon turned into discussion of a general 

school crisis, referring both to reductions in knowledge and increases in 
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spreads of results. The concept of "crisis" was important as it provided 

political parties with opportunities, without much questioning, to launch 

major policy changes. 

Despite the profound ramifications of these developments, there has 

been relatively little exploration of the nature of Swedish teachers’, 

principals’ and school directors’ encounters with and possible use of 

international learning assessments. As discussed in Chapter 2, these issues 

have been studied in much greater depth in neighboring countries, 

including Norway (Eggen 2010; Fladmoe & Leiulfsrud 2012), Finland 

(Chung 2009; Fladmoe & Leiulfsrud 2012) and Germany (Kohler 2002; 

Imhof 2005; Kohler 2005; Fabricius 2009). In these countries, 

international assessments have had demonstrated local effects. This thesis 

addresses the gap in corresponding knowledge of Swedish education 

professionals’ responses, as expressed in the aim and research questions 

presented below. 

 ILSAs are regarded here not just as neutral systems of evaluation, but 

also as a new type of policy (Nóvoa and Lawn, 2002), policy tool (Ozga, 

2012) or policy technology (Grek, 2009), the meaning of which is 

negotiated locally and thus can affect school governance, educational 

practices and the lived curriculum in Swedish classrooms. Another 

assumption is that at the time of empirical data collection in the studies 

this thesis is based upon (2011-2012), ILSA was a relatively new idea for 

most Swedish school directors, principals and teachers. There have been 

various international assessments of students’ performance since the 

1960s, but they did not prominently feature in Swedish education policy-

making until the early 2000s (Ringarp and Waldow, 2016). 

The few available studies of ILSAs’ reception among Swedish principals 

and teachers indicate that local actors have paid little attention to them. 

They have had significantly greater local influence in Germany, Finland 

and Norway. Norwegian teachers, for example, are apparently accustomed 

to discuss international knowledge measurements with their colleagues. 

The thesis is based on semi-structured interviews, conducted in 2011-

2012, with 23 teachers and 12 principals in 12 compulsory schools situated 



 

  175  
  

in five municipalities of varying types. Five school managers in the same 

municipalities were also interviewed. The timing of the data collection is 

an important aspect to consider for two reasons. Firstly, all respondents 

were deeply engaged during this academic year in efforts to understand 

and adapt to a new Education Act (SFS 2010: 800) and the new national 

curriculum of compulsory education (Lgr 11). Although the thesis 

addresses issues related to international knowledge assessments 

generally, and the interviews concerned PISA, TIMSS42, PIRLS43 and 

ICCS44 assessments, it soon became obvious that PISA rakings were the 

main concerns of most teachers and principals. In practice, therefore, the 

thesis addresses local Swedish school actors’ approaches to ILSAs in 

general and PISA in particular. 

Aim and research questions  

The aim of this thesis is to describe and analyze how Swedish teachers, 

principals and school directors interpret and possibly use international 

large scale assessments in their professional practice. The following 

research questions are posed: 

 1. How are ILSAs, the quality of Swedish schools and the causes of 

Swedish schools’ declining performance understood by the 

respondents? 

2. In what ways are various types of ILSA information disseminated 

in municipalities and schools? 

3. How do school directors, principals and teachers describe the 

impact of ILSA on their work? 

                                                             
42 Trends in International Mathematics and Science Study 

43 Progress in International Reading Literacy Study 

44 International Civic and Citizenship Education Study 



 

  176  
  

4. How can differences between municipalities, schools and 

occupational groups in the three abovementioned aspects be 

understood? 

Theoretical framework 

In this thesis, ILSA is regarded as a new idea or a new social technology 

defining what constitutes good (or bad) education. The theoretical 

framework consists of a top-down perspective provided by Rogers’ (2003) 

Diffusion of Innovation theory, complemented with a more critical Policy 

Enactment approach (Ball et al. 2012), stressing the importance of context 

and perspectives of local actors. This combination enables investigation of 

general patterns while still considering how policy technologies such as 

ILSAs are locally enacted by teachers and other school actors, who must 

meet diverse (and sometimes conflicting) requirements set by a multitude 

of co-existing policies and expectations, related to various local national 

and local factors. The theoretical framework guided the structuring of the 

results chapters, and particularly analysis of the results in Chapter 10 on 

the process leading to (non-)usage of ILSA in educational work. 

Design and methods 

The thesis is largely based on semi-structured interviews with 23 teachers, 

12 principals and five municipal school directors in five municipalities and 

12 compulsory schools, selected to cover diverse Swedish municipalities, 

schools, and respondents. Average lengths of the interviews, with the 

teachers, principals and school directors were 53, 74 and 93 minutes, 

respectively. The interviews were audio-recorded and transcribed, 

yielding transcripts consisting of approximately 700 text pages. The tran-

scripts were subsequently subjected to thematic content analysis, and 

finally the theoretical framework was used to structure interpretation and 

reporting of results. 
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In a smaller initial study based on a search of the Swedish Media 

Archive, ILSA coverage in the largest Swedish daily newspaper Dagens 

Nyheter from 1995 to 2011 was investigated and themes of the reporting 

and debate were analyzed. This provided an understanding of the 

introduction of ILSAs and their growing impact in the national debate at 

the time of the interviews, thereby facilitating contextualization of the 

ideas and arguments expressed by the interviewed school actors. 

The ethical research legislation, principles and guidelines compiled in 

God forskningssed (Good research practice, Vetenskapsrådet 2011) have 

been followed throughout the work. 

The understandings and use of ILSAs  

The municipal school directors 

The five municipal school directors describe the ILSAs in relatively similar 

ways, as assessments that not only compare countries in terms of their 

students’ academic performance but also reflect trends in Swedish 

students’ academic performance and knowledge over time. They argue 

that there have been declines in recent years not only in the students’ 

knowledge, especially in mathematics (and natural science), but also their 

reading ability. Hence, Sweden’s international rankings have declined. All 

interviewed school directors regard ILSAs as valid, as their results are 

confirmed by other sources, and valuable as Swedish students´ knowledge 

must be compared to those of other, competing countries. However, they 

are skeptical about the reporting of international assessments in the 

media, which they characterize as exaggerated and harmful, inter alia by 

making teacher education and the teaching occupation less attractive 

choices for young people. 

All school directors feel considerable responsibility to turn the Swedish 

trend of results in the ILSAs. Most of them discuss ways of developing 

initiatives to improve results at the local level. However, they have 
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differing opinions about whether the best options would involve 

strengthening control and evaluation or increasing teachers’ autonomy. 

Several school directors initially maintained that ILSAs do not 

substantially affect their work, but later in the interviews concluded that 

such assessments do have effects, coinciding and interacting with other 

sources and initiatives, such as the McKinsey reports, John Hattie´s meta-

analysis Visible Learning, reports from the Swedish National Agency for 

Education, and research. 

The principals 

All 12 principals had come to know about ILSAs, particularly PISA, 

recently (in the last 2-12 years). Their attitudes towards ILSAs have 

gradually become more positive over time, and most of them now have 

high confidence in these assessments. The principals associate the ILSAs 

with declining levels of knowledge of Swedish students in core subjects, 

most prominently mathematics, and high performance of students in 

Finland and Asian countries. 

Referring to globalization, several of the principals stress the 

importance of schools providing good knowledge, but also the importance 

of creativity to secure the future competitiveness of the country. However, 

they mention the need for fostering social responsiveness and friendship 

far less frequently than the school directors. The more experienced 

principals primarily assign responsibility for Sweden´s declining perform-

ance in international assessments to national actors and reforms, while 

the younger principals tend to emphasize the roles of the principals and 

teachers. 

The principals argue that teaching has not been affected directly by the 

ILSAs, but they have had indirect effects. Notably, most of the principals 

highlight the importance of ILSAs in development of the new national 

curriculum of compulsory education (implemented from 2011) and the 

introduction of a major program for improving mathematics education by 

the Swedish National Agency for Education. The principals say that, 
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clearly, these reforms and initiatives have substantially influenced 

teaching in the country. 

The teachers 

Like the principals, the teachers characterize ILSAs as recurrent tests for 

students in core school subjects and regard PISA as particularly important. 

Half of the interviewed teachers speak about a general decline in Swedish 

results in all assessed subjects, while the others maintain that the fall in 

mathematics performance is the main concern. Most of the teachers stress 

the importance of improving Swedish performance in ILSAs to bolster 

Sweden’s competitiveness. They display high trust in the international 

assessments as indicators of school success. 

The teachers are more inclined than the principals and school directors 

to place responsibility for the decline on contextual factors and problems, 

including lack of resources, high workloads, and socio-economic factors, 

both national and local. They seldom argue that the teaching profession 

should be held responsible for the declining results. Nevertheless, several 

interviewed teachers would like to improve their teaching using practices 

in successful countries as models, although few of the 23 teachers talk 

about ILSAs affecting their educational practice.  

Diffusion and local enactment of ILSAs 

Knowledge of ILSAs and their implications has diffused relatively slowly 

in Sweden, probably at least partly because there has been much less 

media coverage than in various other countries (e.g. Norway and 

Germany) until 2012. Another likely contributor is the lack of opinion 

leaders (Rogers, 2003), or what Ball et al. (2012) call narrators, raising 

ILSAs’ profiles. School directors and principals act as ILSA narrators 

within their organizations to some degree, by linking the performance 

indications ILSAs provide to their goals and visions. However, most 

principals and teachers act as policy receivers with respect to ILSA, rather 

than proactively applying lessons drawn from ILSAs in their work. 
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Moreover, ILSA critics among the interviewed principals and teachers take 

no action to restrict the influence of ILSAs, but remain silent (and try to 

ignore or forget) about them.  

Conclusions 

ILSAs are perceived as valid evaluations of the Swedish school system. 

Most respondents find it important to compare results of different nations, 

although ILSA is not expected to cover the whole curriculum. Most 

interviewees are aware that the Swedish ILSA results have been decreasing 

for years and think there is an urgent need to reverse this trend. However, 

few directors, principals or teachers seem to think that Swedish schools 

are in a real crisis. Many participants see schools as the primary 

determinants of ILSA results, and seldom blame factors linked to family, 

society, culture and context for the Swedish decline in ILSA rankings. 

External sources of information, such as media, lecturers, national ILSA 

project managers and reports from the Swedish National Agency for 

Education strongly influence local perceptions of ILSA. Municipal school 

directors try to disseminate ILSA-related information within their 

organizations and succeed to some extent, but principals and teachers only 

occasionally participate in diffusion of such information within their 

schools. 

Municipal school directors emphasize the influence of ILSA on local 

development efforts. Principals and teachers say that ILSAs have modest 

direct effect on their work, but considerable indirect influence, assuming 

(inter alia) that ILSA has played an important role in the development of 

the new curriculum Lgr 11. 

There are significant differences between the three occupational groups 

in their reception and use of ILSA. All the interviewed municipal school 

directors are at the implementation and confirmation stages of the 

innovation-decision process. The principals have passed the decision 

stage, but not all have chosen to implement. There are significant 
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differences between teachers in their incorporation and use of ILSA in 

local contexts.  

Additional research and further studies may follow-up more recent 

developments, and it is suggested that ethnographical and/or discourse 

analytical approaches may provide additional insights into contemporary 

local reception of ILSAs, including how they are used (or not) in Swedish 

schools and municipalities. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide skolchef 

Intervjun sker helt konfidentiellt. Kan jag få banda den? 

Bakgrund 

1. Ålder 

2. År i yrke 

3. Utbildning  

a. När gick du lärarutbildningen? 

b. När gick du rektorsutbildningen? 

4. Undervisningsämnen som lärare? 

5. Var gick du din lärarutbildning/rektorsutbildning? 

Kvalitativ intervju 

Svensk skola har under senare år kommit att delta i olika internationella 

kunskapsmätningar, såsom ICCS, PIRLS, TIMSS och PISA, där elevers 

kunskaper och kompetenser i olika skolämnen jämförs länder emellan.  

 
1. Kännedom om IK 

a. Har du hört talas om någon av dessa 

kunskapsmätningar tidigare? 

i. Vilken? 

ii. Vad känner du till om respektive IK? 

iii. Hur skulle du beskriva resultaten? 

 

2. Sverige relativt andra länder 
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a. Vilka är svensk skolas styrkor och svagheter relativt 

andra länder? 

b. Vad kan andra länder lära av Sverige? 

c. Har du tagit inspiration från andra länder i ditt arbete? 

i. Vad är det du har inspirerats av? 

ii. Av vilket land? 

 

3. Lokal betydelse av IK 

a. Vilken roll spelar IK för kommunens skolförvaltning? 

i. Är det någon IK som är extra betydelsefull? 

1. Varför är just denna så viktig? 

 

4. I vilka projekt eller satsningar för resultatförbättring deltar 

kommunens grundskola? 

a. Varför har ni valt att delta i dessa projekt? 

i. Vilken betydelse har Sveriges resultat i just IK 

haft för ert deltagande, i relation till 

SIRIS/SALSA och annat? 

b. Vem i kommunen har tagit initiativ till ert deltagande i de 

satsningar du nämnt? 

c. Vad har dessa projekt tillfört verksamheten? 

d. Hur har dessa projekt tagits emot av rektorer/lärare? 

e. Tänker ni delta i SKL:s satsning PISA 2015? 

i. Varför/varför inte? 

ii. Vad tror du att denna satsning kan tillföra 

kommunens skolor? 

 

5. Möte med IK (arenorna) 

a. Vem talar om IK? Vad säger dom? 

1. Regeringen 

2. Skolverket 

3. Skolinspektionen 

4. Grundskolenämnden 

5. Kommunchefen 

6. Kollegor inom förvaltningen 

7. Skolchefer i andra kommuner 

8. Områdeschefer 

9. Rektorer 
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10. Lärare 

b. Inom ramen för din grundutbildning? 

1. När du gick lärarutbildningen 

2. När du gick rektorsutbildningen 

c. Genom kurser du gått? 

d. Närkontakt med IK? 

i. Har du läst någon rapport om IK? 

1. Från vem? 

ii. Har du sett elevuppgifter från någon IK? 

1. Vilken? 

2. Vad tyckte du? 

e. I media? 

i. Vad har du sett och hört om IK i media? 

ii. I vilka media? 

1. TV-program 

2. Radioprogram 

3. På internet  

4. Tidningar 

5. Facktidningar 

 

6. Reflektion kring IK? 

a. Skiljer sig eller sammanfaller mediebilden med din bild av 

svensk skola? 

b. Varför har IK fått så stor medial uppmärksamhet? 

i. Vilka möjligheter/problem finns det med att IK 

får spela en betydande roll i svensk 

utbildningsdebatt? 

ii. Vilka skolämnen får störst uppmärksamhet? Varför? 

iii. Varför har just PISA blivit extra uppmärksammat? 

c. Vem kan tänkas tjäna på nuvarande mediala bild av 

svensk skola? 

i. Vad finns det att tjäna? 

d. Möter du någonstans en diskussion kring vad IK 

mäter? 

i. Var förs den diskussionen? 

ii. Vad mäter IK? 

iii. Vad mäter IK inte? 

iv. Reflektion kring detta? 
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Resterande del av intervjun skulle jag vilja att vi ägnar åt att försöka förstå 

vilken betydelse IK har haft det senaste decenniet i relation till andra 

förändringar.  
 

7. Levda läroplanen 

a. På vilket sätt har den undervisning som kommunens 

elever möter förändrats under de senaste 10 åren? 

b. Vad har orsakat denna förändring av undervisningen? 

i. Vilken roll har jämförande 

kunskapsmätningar spelat? 

 

8. Yrkesuppdraget (fokusera den aktuella kommunen/skolchefen, inte 

svensk skola allmänt) 

c. På vilket sätt har dina viktigaste uppgifter och din roll 

som skolchef förändrats under de senaste 10 åren? 

i. Vad prioriterar du idag? 

ii. Vad prioriterade du tidigare? 

d. Vad har orsakat denna förändring av ditt 

yrkesuppdrag? 

e. Vilken roll spelar jämförande kunskapsmätningar för 

förändringen av ditt yrkesuppdrag? 

 
9. Övrigt att tillägga? 

 
10. Skulle jag kunna få återkomma om jag behöver ställa någon 

kompletterande fråga? 

 

11. Du får givetvis höra av dig till mig om det finns något som du undrar 

över! 

 

12. Tack, för att du tog dig tid. 

  



 

  205  
  

Bilaga 2 

Intervjuguide rektor 

Intervjun sker helt konfidentiellt. Kan jag få banda den? 

Bakgrund 

1. Ålder 

2. År i yrke 

3. Utbildning  

a. När gick du lärarutbildningen? 

b. När gick du rektorsutbildningen? 

4. Undervisningsämnen som lärare? 

5. Var gick du din lärarutbildning/rektorsutbildning? 

Kvalitativ intervju 

Svensk skola har under senare år kommit att delta i olika internationella 

kunskapsmätningar, såsom ICCS, PIRLS, TIMSS och PISA, där elevers 

kunskaper och kompetenser i olika skolämnen jämförs länder emellan.  

 

1. Kännedom om IK 

a. Har du hört talas om någon av dessa 

kunskapsmätningar tidigare? 

i. Vilken? 

ii. Vad känner du till om respektive IK? 

iii. Hur skulle du beskriva resultaten? 

 

2. Sverige relativt andra länder 

a. Vilka är svensk skolas styrkor och svagheter relativt 

andra länder? 

b. Vad kan andra länder lära av Sverige? 

c. Har du tagit inspiration från andra länder i ditt arbete? 

i. Vad är det du har inspirerats av? 

ii. Av vilket land? 

 

3. Lokal betydelse av IK 

a. Vilken roll spelar IK för skolledningen här på skolan? 

i. Är det någon IK som är extra betydelsefull? 
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1. Varför är just denna så viktig? 

 

4. I vilka projekt eller satsningar för resultatförbättring deltar 

er skola? 

a. Varför har ni valt att delta i dessa projekt? 

i. Vilken betydelse har Sveriges resultat i just IK 

haft för ert deltagande, i relation till 

SIRIS/SALSA och annat? 

b. Vem har tagit initiativ till ert deltagande i de satsningar du 

nämnt? 

c. Vad har dessa projekt tillfört verksamheten? 

d. Hur har dessa projekt tagits emot av lärare/elever? 

e. Tänker ni delta i SKL:s satsning PISA 2015? 

i. Varför/varför inte? 

ii. Vad tror du att denna satsning kan tillföra 

kommunens skolor? 

 

5. Möte med IK (arenorna) 

a. Vem talar om IK? Vad säger dom? 

1. Grundskolenämnden? 

2. Skolchefen? 

3. Rektorskollegorna? 

4. Lärarna? 

5. Eleverna? 

6. Föräldrarna? 

b. Inom ramen för din grundutbildning? 

i. När du gick lärarutbildningen 

ii. När du gick rektorsutbildningen 

c. Genom kurser du gått? 

d. Kompetensutvecklingsdagar? 

e. Närkontakt med IK? 

i. Har IK genomförts på din skola?  

ii. Har du läst någon rapport om IK? 

1. Från vem? 

iii. Har du sett elevuppgifter från någon IK? 

1. Vilken? 

2. Vad tyckte du? 

f. I media? 
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i. Vad har du sett och hört om IK i media? 

ii. I vilka media? 

1. TV-program 

2. Radioprogram 

3. På internet  

4. Tidningar 

5. Facktidningar 

 

6. Reflektion kring IK? 

a. Skiljer sig eller sammanfaller mediebilden med din bild av 

svensk skola? 

b. Varför har IK fått så stor medial uppmärksamhet? 

i. Vilka möjligheter/problem finns det med att IK 

får spela en betydande roll i svensk 

utbildningsdebatt? 

ii. Vilka skolämnen får störst uppmärksamhet? Varför? 

iii. Varför har just PISA blivit extra uppmärksammat? 

c. Vem kan tänkas tjäna på nuvarande mediala bild av 

svensk skola? 

i. Vad finns det att tjäna? 

d. Är IK och debatten som följer av IK ett hot eller en 

möjlighet för din skola? (Eller din typ av skola, såsom 

kommunal, konfessionell friskola, koncernfriskola…) 

i. Vilka är hoten/möjligheterna? 

e. Möter du någonstans en diskussion kring vad IK 

mäter? 

i. Var förs den diskussionen? 

ii. Vad mäter IK? 

iii. Vad mäter IK inte? 

iv. Reflektion kring detta? 

Resterande del av intervjun skulle jag vilja att vi ägnar åt att försöka förstå 

vilken betydelse IK har haft det senaste decenniet i relation till andra 

förändringar.  
 

7. Levda läroplanen 

a. På vilket sätt har den undervisning som skolans elever 

möter förändrats under de senaste 10 åren? 
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b. Vad har orsakat denna förändring av undervisningen? 

i. Vilken roll har jämförande 

kunskapsmätningar spelat? 

  

8. Yrkesuppdraget (fokusera den aktuella skolan/rektorn, inte svensk 

skola allmänt) 

a. På vilket sätt har dina viktigaste uppgifter och din roll 

som rektor förändrats under de senaste 10 åren? 

ii. Vad prioriterar du idag? 

iii. Vad prioriterade du tidigare? 

b. Vad har orsakat denna förändring av ditt 

yrkesuppdrag? 

c. Vilken roll spelar jämförande kunskapsmätningar för 

förändringen av ditt yrkesuppdrag? 

9. Yrkesidentitet 

a. Hur ser omvärlden på dig som rektor idag?  

i. Har detta förändrats över tid?  

ii. Varför har det förändrats? 

 
10. Övrigt att tillägga? 

 
11. Skulle jag kunna få återkomma om jag behöver ställa någon 

kompletterande fråga? 

 

12. Du får givetvis höra av dig till mig om det finns något som du undrar 

över! 

 

13. Tack, för att du tog dig tid. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide lärare 

Intervjun sker helt konfidentiellt. Kan jag få banda den? 

Bakgrund 

1. Ålder 

2. År i yrke 

3. Var gick du din lärarutbildning? 

4. När gick du lärarutbildningen? 

5. I vilka ämnen är du utbildad? 

6. I vilka ämnen undervisar du? 

Kvalitativ intervju 

Svensk skola har under senare år kommit att delta i olika internationella 

kunskapsmätningar, såsom ICCS, PIRLS, TIMSS och PISA, där elevers 

kunskaper och kompetenser i olika skolämnen jämförs länder emellan.  

 

1. Kännedom om IK 

a. Har du hört talas om någon av dessa 

kunskapsmätningar tidigare? 

i. Vilken? 

ii. Vad känner du till om respektive IK? 

iii. Hur skulle du beskriva resultaten? 

 

2. Sverige relativt andra länder 

a. Vilka är svensk skolas styrkor och svagheter relativt 

andra länder? 

b. Vad kan andra länder lära av Sverige? 

c. Har du tagit inspiration från andra länder i ditt arbete? 

i. Vad är det du har inspirerats av? 

ii. Av vilket land? 

 

3. Möte med IK (arenorna) 

a. Vem talar om IK? Vad säger dom? 

1. Skolchefen? 

2. Skolledningen? 



 

  210  
  

3. Lärarkollegorna? 

4. Eleverna? 

5. Föräldrarna? 

b. Inom ramen för din lärarutbildning? 

c. Genom kurser du gått? 

d. Kompetensutvecklingsdagar? 

e. Närkontakt med IK? 

i. Har IK genomförts på din skola?  

ii. Har du läst någon rapport om IK? 

6. Från vem? 

iii. Har du sett elevuppgifter från någon IK? 

7. Vilken? 

8. Vad tyckte du? 

f. I media? 

i. Vad har du sett och hört om IK i media? 

ii. I vilka media? 

9. TV-program 

10. Radioprogram 

11. På internet  

12. Tidningar 

13. Facktidningar 

 

4. Reflektion kring IK? 

a. Skiljer sig eller sammanfaller mediebilden med din bild av 

svensk skola? 

b. Varför har IK fått så stor medial uppmärksamhet? 

i. Vilka möjligheter/problem finns det med att IK 

får spela en betydande roll i svensk 

utbildningsdebatt? 

ii. Vilka skolämnen får störst uppmärksamhet? Varför? 

iii. Varför har just PISA blivit extra uppmärksammat? 

c. Vem kan tänkas tjäna på nuvarande mediala bild av 

svensk skola? 

i. Vad finns det att tjäna? 

d. Är IK och debatten som följer av IK ett hot eller en 

möjlighet för din skola? (Eller din typ av skola, såsom 

kommunal, konfessionell friskola, koncernfriskola…) 

i. Vilka är hoten/möjligheterna? 
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e. Möter du någonstans en diskussion kring vad IK 

mäter? 

i. Var förs den diskussionen? 

ii. Vad mäter IK? 

iii. Vad mäter IK inte? 

iv. Reflektion kring detta? 

 

Resterande del av intervjun skulle jag vilja att vi ägnar åt att försöka förstå 

vilken betydelse IK har haft det senaste decenniet i relation till andra 

förändringar.  
 

5. Levda läroplanen 

a. På vilket sätt har din undervisning förändrats under de 

senaste 10 åren? 

b. Vad har orsakat denna förändring av undervisningen? 

i. Vilken roll har jämförande 

kunskapsmätningar spelat? 

 

6. Yrkesuppdraget (fokusera den aktuella skolan/rektorn, inte svensk 

skola allmänt) 

a. På vilket sätt har dina viktigaste uppgifter och din roll 

som lärare förändrats under de senaste 10 åren? 

i. Vad prioriterar du idag? 

ii. Vad prioriterade du tidigare? 

b. Vad har orsakat denna förändring av ditt 

yrkesuppdrag? 

c. Vilken roll spelar jämförande kunskapsmätningar för 

förändringen av ditt yrkesuppdrag? 

 

7. Yrkesidentitet 

a. Hur ser omvärlden på dig som lärare idag?  

i. Har detta förändrats över tid?  

ii. Varför har det förändrats? 

 
8. Övrigt att tillägga? 
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9. Skulle jag kunna få återkomma om jag behöver ställa någon 

kompletterande fråga? 

 

10. Du får givetvis höra av dig till mig om det finns något som du undrar 

över! 

 

11. Tack, för att du tog dig tid. 
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Bilaga 4 

Rektorsbrev: Förfrågan och intervjumall 

 

 

 

Förfrågan om att medverka i doktorsavhandlingen  

Internationella kunskapsmätningars inverkan på svensk skola 

Jag vänder mig till dig som är rektor för att fråga om du kan tänka dig att 

medverka i en intervju kopplad till mitt avhandlingsprojekt. Jag skulle 

därutöver vilja intervjua två lärare på din skola – en Ma/NO-lärare och en 

lärare som undervisar i svenska. Varje intervju tar mindre än en timma och 

jag kommer till er skola på tider som passar er. På nästa sida finns en 

intervjumall som visar vad det är jag vill prata om. 

Avhandlingen handlar om vad Sveriges deltagande i internationella kunskaps-

mätningar, såsom TIMSS och PISA, har för inverkan på skolpersonal och 

undervisning. Finns det någon diskussion om internationella kunskaps-

mätningar på skolan och hur går i så fall den diskussionen? Påverkas den 

genomförda undervisningen av de internationella kunskapsmätningarna? 

Tidigare forskning visar att internationella kunskapsmätningar har fått 

betydande medial uppmärksamhet och utövar ett stort inflytande över svensk 

skolpolitik på nationell nivå. Det finns dock ingen svensk forskning som visar 

huruvida skolans lokala aktörer, såsom rektorer och lärare, påverkas av Sve-

riges deltagande i internationella kunskapsmätningar. Här finns ett tomrum 

inom skolforskningen, ett tomrum som min avhandling syftar till att fylla. 

Tomrummet kommer dock inte att kunna fyllas utan din och andra rektorer 

och lärares medverkan. Er medverkan är avgörande för att studien ska kunna 

genomföras. 

Jag utgår ifrån Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Det betyder 

bland annat att du ska veta vad det är du tackar JA till att medverka i. Du kan 

också när som helst under studiens eller intervjuns genomförande meddela 

att du vill avbryta din medverkan. Om så blir fallet plockar jag givetvis ut den 

information som du har givit mig så att den inte används. 
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När det gäller konfidentialitet så kommer jag inte att använda ditt egennamn, 

namn på avdelning, skola eller kommun när jag redovisar resultaten. Jag 

förvarar intervjumaterialet avidentifierat, inlåst och oåtkomligt förutom-

stående och projektet tjänar inte några kommersiella syften. 

Jag som ställer denna förfrågan heter Daniel Arnesson och genomför mitt 

avhandlingsprojekt vid Umeå universitet, Institutionen för Tillämpad 

Utbildningsvetenskap. 

Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över! Du kan nå mig på 

de telefonnummer eller den e-postadress som finns nedan. 

Jag kommer att kontakta dig igen inom de närmaste dagarna för att berätta 

mera. 

Med vänliga hälsningar, 

Daniel Arnesson 

090-786 61 02 Kontor 

XXX XXX XX XX Mobiltelefon  

daniel.arnesson@edusci.umu.se 

http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/daniel-arnesson 
  

mailto:daniel.arnesson@edusci.umu.se
http://www.edusci.umu.se/om-institutionen/personal/daniel-arnesson
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Intervjumall  

1. Bakgrundsfrågor 

Innehåller frågor om ålder, år i yrket och utbildningsbakgrund. 

2. Kännedom om internationella kunskapsmätningar 

Frågar om du sedan tidigare hört talas om någon internationell 

kunskapsmätning. 

3. Sverige relativt andra länder 

Om svensk skolas styrkor och svagheter relativt andra länder. 

4. Ditt möte med internationella kunskapsmätningar  

Diskuteras kunskapsmätningarna bland rektorer eller på skolan? Har du läst 

eller hört om mätningarna i något annat sammanhang? 

5. Skolutveckling 

De internationella kunskapsmätningarnas roll i skolutvecklingsarbetet. 

6. Levda läroplanen 

Har internationella kunskapsmätningar påverkat det dagliga arbetet på 

skolan? Har undervisningsinnehållet förändrats? 

7. Yrkesuppdraget 

Vilka är rektorns viktigaste uppgifter? Har detta påverkats av internationella 

kunskapsmätningar? 

8. Övrigt 

Ställer frågan om du har något övrigt att tillägga. 
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Bilaga 5 

Grad av IK-informationsutbyte 
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AB(CD) 0 0 0 2 2 - 2 - - 1 
Anna-Lena 1 2 2 - 0 2 2 - - 1 

Alexandra 0 0 - 2 0 0 0 - - 2 

Anders 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 

Bengt-Arne 0 0 0 - - 1 0 - - 1 

Betty 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 

Börje 0 0 - 0 0 0 0 - - 2 

Carl-Gunnar 0 0 2 - - - - 0 - 0 

Conny 0 0 - 2 - - - 0 - 1 

Cornelis 3 1 - 3 - - - 0 - 1 

Dan-Inge 0 1 3 - - - - - 3 1 

Dag 0 0 - 3 - - - - 0 3 

Didrik 3 0 - 3 - - - - 0 3 

G(H) 0 0 0 2 2 - 2 - - 3 
Gert-Ola 0 0 1 - 0 0 0 - - 0 

Gilbert 0 0 - 1 0 0 0 - - 0 

Gunilla 0 2 - 2 0 1 0 - - 3 

Hans-Åke 0 0 0 - - - - - 0 2 

Hannes 0 0 - 0 - - - - 0 0 

Hugo 0 0 - 0 - - - - 0 0 

K 0 0 2 3 - - 1 - - 3 
Kjell-Olof 0 0 2 - - 3 0 - - 2 

Klara 0 0 - 2 - 2 0 - - 0 

Kristina 0 0 - 0 - 2 0 - - 1 

STUV 0 0 0 3 3 - 1 - - 3 
Stina-Tina 0 0 1 - 2 2 0 - - 2 

Sara 0 0 - 2 0 0 0 - - 2 

Stefan 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 

Tuva-Li 0 0 3 - 3 3 0 - - 3 

Therese 0 1 - 2 0 0 0 - - 1 

Tommy 1 0 - 3 0 0 0 - - 2 

Ulrik-Bo 0 0 0 - - - - 0 - 1 

Unni 0 0 - 0 - - - - 0 0 

Valdemar-Erik 0 0 0 - - - - 2 - 3 

Veronika 0 0 - 0 - - - 0 - 0 

Viktor 0 2 - 0 - - - 0 - 0 

Y 0 0 0 0 1 - 0 - - 2 
Ylva-Karin 0 0 0 - 0 0 0 - - 2 

Yngve 1 1 - 0 0 0 0 - - 3 

Yrla 2 2 - 0 0 0 0 - - 3 
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0 Ingen 

1 Enstaka tillfälle (oplanerat) 

2 Kommunikation vid ett eller några få tillfällen 

3 Omfattande och återkommande kommunikation  
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