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Kan man räkna med PISA och TIMSS? Hur relevanta är dessa inter-
nationella storskaliga mätningar för att mäta kunskaper i matematik i
en nationell kontext? 
   
   Allt oftare låter vi internationella mätningar ta temperaturen på
svensk skola och undersöka svenska elevers kunskaper i matematik.
Om vi ska engagera oss i dessa internationella storskaliga mätningar
och dra slutsatser samt agera utifrån dem, bör vi vara medvetna om
vad det är de mäter och hur väl det sammanfaller med matematiken i
den svenska utbildningskontexten.
   
   Författaren undersöker relevansen av innehållet i, genomförandet av
och resultaten från dessa internationella mätningar när de ska
användas för att tolka svenska elevers kunskaper i matematik. Genom
en argumentationsbaserad valideringsmetod söker författaren argu-
ment som kan styrka eller motsäga relevansen.
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Abstract
Can we count on PISA and TIMSS? The relevance of international large-scale assessments in mathematics
in a national context

The overall purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of relevance of international large-scale assessments
(ILSAs) in mathematics, when these are to be used and interpreted in a national context. If a nation is to engage in ILSAs,
draw conclusions from them and act on them, one should be aware of what they are measuring and how well it fits in with
the national mathematics education and the mathematics they are trying to teach their students.

The relevance is linked to the validity of the ILSA, which means that the assessment should measure the right things
and do that in such a way that the results are as informative and useful as possible. In this thesis, the Swedish context is
used as an example of a national context, against which the ILSAs PISA and TIMSS are contrasted.

One way to study validation is to use an argumentation-based validation method, Assessment Utilization Argument.
In this model, an argument consists of making claims on the basis of data and warrants. The claim is an interpretation of
assessment results and the assertion of a claim carries with it the duty to support the claim and, if challenged, to defend it.
Warrants are created and functions as propositions to justify the inferences from the data that lead to the claim.

The ILSAs have been contrasted with the Swedish context through studies in three areas; content of the assessments,
implementation of the assessments and results from the assessments. Based on these areas, the frameworks and tests from
ILSAs were analyzed and compared with policy document and national tests from the Swedish context. Warrants were
created based on these three areas.

The analysis of the warrants showed that the ILSAs had a high level of conformity with the Swedish context and the
ILSAs coincide in such a way that the results from these are relevant for studying the development of performance in
a Swedish context. The analysis also showed that certain content and abilities in the Swedish context were not covered
by the ILSAs. The Swedish students do not have the opportunity to show all those skills that the Swedish mathematical
context covers and there were also indications that they do not make full efforts to show their skills. In order to create a
more complete picture of Swedish students' mathematical skills, the assessment of students’ skills in mathematics should
be complemented with other assessments.

The results are discussed in relation to the development of national policy documents, including the risk if a nation
decides to adapt their policy document to the ILSAs. In the case of Sweden there are indications that policy document
develops in the same direction and closer to the frameworks of ILSAs. It becomes important to thoroughly examine the
relationship between the ILSAs and a national context so that one can be aware of how, if and it what way the large-scale
assessment impact a national context.

This thesis contributes to a holistic approach based on a national context, with an overall method and covers the areas
content, implementation and results of the ILSAs. It shows that opportunities and limitations can be found in all of these
three areas. When the results of ILSAs are to be used in a national context, it is important to thoroughly examine what is
meant to be assessed and what is really being assessed in these studies and to compare it with the purposes and content of
the national context, so that suitable and valid conclusions could be drawn.
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Förord 

Ett avhandlingsarbete är ett ensamt arbete som involverar många. Jag 
har därför många att tacka. De flesta, de största och de mest betydande 
av mina tack kommer jag rikta till en person – min handledare Astrid 
Pettersson. En inspirationskälla som hållit ut trots en långdragen dok-
torandutbildning. Hon har genom sin levande och kloka handledning 
varit min följeslagare genom hela arbetet. Hon har väglett mig genom 
guidning och stöttning. Det har under resan gång blivit tydligt att det 
inte ytterst handlat om att handleda fram en avhandling utan snarare 
att guida en person genom sin forskarutbildning och låta personen 
upptäcka och lära i en lämplig takt. Hon har ledsagat mig utan att peka 
och hon har ifrågasatt mig utan att vara nedslående. Jag är mycket 
tacksam för all den kunskap och klokhet som hon så frikostigt delat 
med sig av. 

Jag vill förutom Astrid även tacka alla mina biträdande handledare. 
Jag har haft förmånen att ha olika biträdande handledare i mina olika 
avhandlingsfaser. Dessa handledare har hela tiden, på ett mycket vär-
defullt sätt, kompletterat både mig och min huvudhandledare. I den 
första fasen, förvirringsfasen, ledde Astrid och biträdande handledare 
Torbjörn Tambour mig genom ett virrvarr av tankar om vad detta upp-
drag handlade om. De gav mig utrymmet att upptäcka och de hjälpte 
mig sortera tankar och bidrog till att väcka den nyfikenhet som tog 
mig in den andra fasen, nyfikenhetsfasen.  

Under denna andra fas ledde Astrid och biträdande handledare Paul 
Andrews mig genom alla mina utvecklingsbara forskningsintressen 
och vidare in i artikelskrivandets förunderliga värld. Jag hade länge 
parallella avhandlingsspår men de hjälpte mig att inveckla och ut-
veckla mina tankar och komma till beslut om avhandlingsämne.  

I den tredje, sista och avslutande fasen, struktureringsfasen, ledde 
Astrid och biträdande handledare Lovisa Sumpter mig genom områ-
den som att fokusera och formulera, disponera och strukturera samt 
skriva och radera. Tack till er alla och, återigen, ett stort speciellt tack 
till Astrid som genom denna process alltid haft en öppen dörr, alltid 
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haft ett nyfiket sinne, alltid levererat värmande, lagom kritiska, insik-
ter och åsikter. Jag är tacksam för alla sidospår och visdomar som du 
delat med dig av under denna resa. 

Vidare vill jag tacka viktiga personer och miljöer som bidragit till 
min utveckling, mitt kunnande och min avhandling. Min före detta 
chef och korrekturläsare Maria Nordlund som ställt upp, löst situat-
ioner, stöttat och givit välbetänkt input på mitt arbete. Min kollega 
Gunilla Olofson som guidade mig in i bedömningens märkliga värld 
och som, på ett vänligt, klokt och strukturerat sätt, lät mig upptäcka 
bedömningens mångfacetterade landskap. Jag sänder även ett speciellt 
tack till personerna i den provutvecklings- och forskningsgrupp som 
jag tillhört, PRIM-gruppen, som stått ut med mig och som bidragit så-
väl genom forskningsbidrag som genom diskussionslusta. Tack även 
till forskarna i svenska projektgruppen för PISA och till enheten för 
internationella studier på Skolverket för delande av en positiv utveckl-
ingsmiljö och för ett generöst delande av kunskap. 

Ett stort tack också till min fantastiska familj. Utan er skulle denna 
avhandling aldrig sett dagens ljus. Min ömma hustru Hanna som alltid 
stöttat och rättrådigt sagt emot mig. Mina barn, Herman, Svante och 
Vera, som stått ut med mig och min tidsbrist under denna resa. 

Ett sista tack riktar jag till dig som väljer att läsa denna avhandling. 
En avhandling som ställer frågor om internationella storskaliga mät-
ningar i matematik och deras relevans i en nationell kontext. Jag säger 
som min namne: ”I hopp om att de här frågorna skall få bli både till 
nytta och nöje anbefalles härmed denna skrift åt de ärade läsarna” 
(Sollerman, 1957, sid 5). När du än läser denna avhandling så är det 
snart dags för nya resultat från internationella storskaliga mätningar. 
Förhoppningen är att de nya resultaten kommer att användas klokt så 
att vi får ytterligare kännedom om elevernas kunskaper i matematik i 
en föränderlig värld. 
 
Samuel Sollerman 
Örebro april 2019 
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Inledning 

Då och då kommer dom. Tidigt i december, som isande decembervin-
dar eller som tidiga julklappar. Politiker vässar sina argument, fors-
kare gör sig beredda att gräva, journalister vinklar och sätter rubriker. 
Ner dimper dom, utklädda till Snotra, rapporterna om de svenska ele-
vernas kunskaper i matematik, mätt efter en internationell måttstock. 
Vi fryser till, läser och lyssnar, och beroende på innehållet fryser vi 
antingen till ännu mer, blir konfunderade eller glatt överraskade. Är 
resultaten illa, vill många veta mer, är resultaten mindre illa eller rent 
av positiva, är inte lika många intresserade. Allt oftare låter vi inter-
nationella mätningar ta temperaturen på vår svenska skola och under-
söka våra svenska elevers kunskaper i matematik. Om vi ska engagera 
oss i dessa internationella storskaliga mätningar och dra slutsatser 
samt agera utifrån dem, bör vi vara medvetna om vad det är de mäter 
och hur väl det sammanfaller med matematiken i den svenska utbild-
ningskontexten. Denna avhandling avser att vara ett bidrag till kun-
skaper om just detta. 

Det finns en rad olika storskaliga mätningar som avser att under-
söka och mäta kunskaper i matematik. Med storskaliga mätningar me-
nas här kunskapsprov som administreras till ett stort antal elever och 
där tolkningar av resultat kan göras på grupp- eller individnivå. Här 
finns bland annat de internationella mätningarna PISA (Programme 
for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in Internat-
ional Mathematics and Science Study) som storskaliga mätningar, 
men på den nationella arenan finns även storskaliga mätningar bland 
annat i form av de nationella proven i matematik. 

Syftet med de storskaliga mätningarna kan variera men ofta an-
vänds resultaten för att jämföra kunskaper hos grupper av provtagarna, 
till exempel över tid eller i förhållande till andra grupper. Resultaten 
från dessa mätningar kan, beroende på mätningarnas utformning och 
syfte, användas på vitt skilda sätt. Allt ifrån att ge individuell åter-
koppling till enskilda elever till att användas som grund för beslut om 
utbildningsförändringar.  
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I Sverige används olika storskaliga kunskapsmätningar i matematik 
med olika utföranden och syften. För närvarande deltar Sverige i ett 
flertal internationella kunskapsmätningar i matematik samtidigt som 
vi har nationella kunskapsprov i form av nationella prov. Sverige har 
deltagit i internationella storskaliga kunskapsmätningar i matematik 
sedan början av 1960-talet. Dessa har riktat sig till såväl grundskolan 
(till exempel PISA med fokus på 15-åringar och TIMSS med fokus på 
årskurs 4 och 8) som gymnasieskolan (till exempel TIMSS Advanced 
med fokus på elever som går sista året på gymnasieskolan). Antalet 
mätningar har på senare år ökat och omfattar idag flera olika mät-
ningar med kontinuerliga genomförandecykler. 

På den internationella arenan får jämförande storskaliga mätningar i 
matematik allt större utrymme i diskussionen om skolutveckling och 
utbildningspolitik. Vid studie av de internationella storskaliga mät-
ningarnas konsekvenser på utbildningspolitiska beslut visade bland 
annat att denna typ av mätningar ökar beslutsfattares förmåga och mo-
tivation för att genomföra förbättringar i utbildningssystemet (Lipscy 
och Kijima, 2016). Resultat från internationella storskaliga mätningar 
kan i många länder kopplas direkt till genomförda utbildningsreformer 
(se t.ex. Grek, 2009; Lingard & Grek, 2006; Martens, Nagel & Wind-
zio, 2010). Om de fungerar bra kan de internationella storskaliga mät-
ningarna bidra till underlag till beslutsfattare, till exempel inför beslut 
om utbildningsreformer genom att erbjuda en gemensam måttstock 
som möjliggör jämförelser mellan länder. Men risken finns att resulta-
ten från dessa mätningar misstolkas, vilket kan leda till vilseledande 
slutsatser och ödesdigra konsekvenser (Koretz, 2009; Loveless, 2012). 

En av de största internationella mätningarna är PISA, som har för 
avsikt att skapa en informationsgrund som kan användas för ”monito-
ring trends in the knowledge and skills of students in various countries 
as well as in different demographic subgroups of each country” 
(OECD, 2013a, sid 16). Men även ”monitor the outcomes of educa-
tion systems in terms of student achievement, within a common inter-
nationally agreed framework.” (OECD, 2013a, sid 3). PISA avser så-
ledes att mäta såväl trender som utfall av enskilda länders utbildnings-
system. Detta görs utifrån ett egendefinierat ramverk som beskriver 
vilka kunskaper som avses att mätas. En annan stor internationell mät-
ning är TIMSS, som avser att mäta och tolka skillnader i nationella ut-
bildningssystem för att hjälpa till att förbättra undervisningen och lä-
randet i matematik och naturvetenskap över hela världen (se t.ex. Mul-
lis, Martin, Goh & Cotter, 2016). Detta görs, till skillnad från fallet 
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med PISA, med ett gemensamt ramverk som definieras utifrån de del-
tagande länderna nationella styrdokument för skolans utbildningsverk-
samhet. 

Men PISA och TIMSS används inte bara för internationella jämfö-
relser och för trendmätningar utan används i samhällsdebatten även 
som underlag för att diskutera den svenska skolans resultat i allmänhet 
och resultat i matematik i synnerhet. De internationella kunskapsmät-
ningarna diskuteras som nulägesbeskrivningar av nationella utbild-
ningssystem. Ur dessa nulägesbeskrivningar finner olika aktörer, vad 
de betraktar som, faktaunderlag i sin kamp om definitionsmakt kring 
nuet och framtiden (Pettersson, 2008).  

Resultaten från PISA och TIMSS används i debatten av den 
svenska skolan såväl av politiker, media som forskare för att konsta-
tera och diskutera kunskaper hos de svenska eleverna. Slutsatser om 
svenska elevers kunskaper i matematik dras på grundval av resultaten 
i dessa mätningar. Efter att sjunkande svenska kunskapsnivåer konsta-
terats i PISA 2012 reagerade politiker och försökte förklara vad för-
sämringen berodde på och regeringen beställde en extra undersökning 
(från OECD) för att ytterligare undersöka Sveriges resultat1. Om poli-
tiker agerar på den beställda undersökningen innebär det bland annat 
att de måste ta ställning till resultaten i den som, enligt pressreleasen 
från OECD, konstaterar att ”Sweden should urgently reform its school 
system to improve quality and equity” (OECD, 2015a). Om resultaten 
från de internationella mätningarna leder till slutsatser som denna och 
dessa slutsatser leder till agerande kan resultaten tolkas påverka ut-
bildningen i en svensk kontext.  

Dessutom, om resultaten från dessa internationella storskaliga mät-
ningar ska användas för att tolka kunskapsläget i ett specifikt land, blir 
det viktigt att kontinuerligt undersöka hur relevanta mätningarna är ut-
ifrån landets kontext. Det innebär bland annat att undersöka hur väl 
mätningens ramverk och styrdokument stämmer överens med landets 
styrdokument, speciellt i avsett ämne, men även hur relevant mätning-
ens genomförande är för det specifika landet. Om de internationella 
mätningarna mäter något annat än det som i det undersökta landet an-
ses ingå i undersökt ämne eller om mätningarna genomförs på ett så-
dant sätt att landets elever inte visar vad de kan, kan tolkningarna av 
resultaten inte anses vara valida. Även enligt Skolverket (2014a) är en 
analys i en nationell kontext viktig. De konstaterar att ”det naturligtvis 

                                                
1 Undersökningen resulterade bland annat i en rapport med titeln: Improving Schools In Swe-
den: An OECD Perspective (OECD, 2015a). 
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är viktigt att inte uttala sig med stor säkerhet kring tolkningar utan ge-
digen analys i ett nationellt perspektiv. De internationella mätningarna 
ger viktiga signaler, samtidigt som de inte ger ’hela sanningen’ och 
enbart täcker delar av det som är grundskolans uppdrag enligt fast-
ställda läroplaner och andra styrdokument.” (Skolverket, 2014a, sid 
8).  

Sveriges deltagande i internationella storskaliga mätningar, som 
PISA och TIMSS, väcker frågor om vad det är som prövas i dessa och 
hur det relateras till de kunskaper som avses att utvecklas i en svensk 
kontext utifrån svenska styrdokument samt frågor om giltigheten i de 
tolkningar som görs, baserade på resultaten från PISA och TIMSS. 
Fördjupade kunskaper om innehållet och utformningen blir även vik-
tigt då deltagandet i dessa kunskapsmätningar kan påverka den nation-
ella kontexten. ”Internationella kunskapsmätningar utgör del av det 
som omformulerar ramarna inom vilka de utbildningspolitiska aktö-
rerna har att agera.” (Pettersson, 2008, sid 186). 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till kun-
skaper om relevansen hos internationella kunskapsmätningar i mate-
matik, när dessa ska användas och tolkas i en nationell kontext. Av-
handlingens fokus ligger på den svenska kontexten och de internation-
ella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS. I avhandling behandlas 
bland annat PISA:s och TIMSS relation till de svenska styrdokumen-
ten och de svenska nationella proven i matematik. Kunskapsproven i 
PISA, TIMSS och de svenska nationella proven blir aktuella att inklu-
dera eftersom de är operationaliseringar av respektive ramverk och 
styrdokument. Kunskapsproven blir dessutom aktuella att inkludera 
eftersom såväl deras innehåll och genomförande samt resultat från 
dessa kopplas till aspekter av relevans genom kunskapsprovens ut-
formning och användning. De svenska nationella proven är utvecklade 
för att svara mot de svenska styrdokumenten och har en samstämmig-
het med dessa (Boesen, 2006). På samma sätt är de internationella 
kunskapsmätningarnas mätinstrument utvecklade för att svara mot 
sina definierade ramverk.  

De internationella mätningarna avser att ge oss möjlighet att följa 
kunskapsutvecklingen i landet, både i ett nationellt och i ett internat-
ionellt perspektiv. De nationella kunskapsproven avser att ge oss möj-
lighet att bedöma enskilda elevers kunskaper i förhållande till nation-
ella mål och möjligheten att genomföra analyser om i vilken utsträck-
ning kunskapskrav uppfylls på en nationell nivå. De internationella 
mätningarna har dock både möjligheter och begränsningar för nation-
ell undersökning av mål- och kunskapsutveckling. Möjligheterna med 
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de internationella mätningarna är dels att de är utformade för att mäta 
förändringar i kunskaper över tid, dels att de kan ge en bild av den 
svenska skolan i ett internationellt perspektiv. De internationella ram-
verken och uppgifterna tas fram i samverkan mellan deltagande län-
der. Det innebär begränsningar för ett enskilt land att utöva inflytande 
på utformningen av mätningen så att den passar just det landets behov 
och så att utformningen är anpassad så att landets elever ges möjlighet 
att visa sina kunskaper. De svenska målen blir underordnade det ram-
verk som formuleras för den internationella studien och genomföran-
det av mätningen blir anpassat för syften och begränsningar i den in-
ternationella mätningen. 

Sammantaget konstateras nödvändigheten att undersöka relevansen 
hos internationella kunskapsmätningar i matematik, om dessa ska an-
vändas och tolkas i en nationell kontext. I denna avhandling genom-
förs en sådan undersökning med hjälp av en argumentationsbaserad 
valideringsmetod (jmf. Bachman, 2005). Denna baseras här på kom-
parativa undersökningar av styrdokument, kunskapsprov och elevpre-
stationer. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med kunskaper 
om relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik, 
när dessa ska användas och tolkas i en nationell kontext. Relevansen 
är kopplad till undersökningarnas validitet, som innebär att kunskaps-
undersökningarna ska pröva rätt saker och göra det på ett sådant sätt 
att resultaten blir så informativa och användbara som möjligt.  

Relevansen argumenteras för att vara knuten till i vilken utsträck-
ning kunskapsundersökningarna prövar ett relevant innehåll, genom-
förs på ett relevant sätt och att resultaten är relevanta. 

Relevant innehåll diskuteras i relation till den svenska kontexten 
genom de nationella styrdokumenten i form av läro- och kursplaner 
som definierar innehållet i matematikutbildningen samt operational-
iseringar av dessa. Relevant genomförande diskuteras i förhållande till 
utformning och formatet av kunskapsproven men även genom förut-
sättningarna för genomförandet. Utformningen, formatet eller förut-
sättningarna kan påverka relevansen i resultaten från dessa kunskaps-
mätningar och därmed påverka deras användbarhet. Relevanta resultat 
diskuteras genom relationen mellan resultat på matematikkunskaper 
från de internationella mätningarna och resultat i den svenska skolan. 

Tillsammans undersöker dessa tre aspekter av relevansen: (1) rele-
vant innehåll, (2) relevant genomförande och (3) relevanta resultat, 
samt i vilken utsträckning de internationella storskaliga mätningarna 
är relevanta för att bedöma svenska elevers matematikkunskaper i en 
svensk kontext. 
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Forskningsfrågor 

Frågeställningarna omfattar de tre huvudområdena i syftesbeskriv-
ningen: relevant innehåll, relevant genomförande och relevanta resul-
tat.  

 
Relevant innehåll undersöks genom analys av såväl ramverk som kun-
skapsprov i förhållande till svenska styrdokument och svenska kun-
skapsprov. 

- På vilket sätt sammanfaller ramverken och kunskapsproven 
från de internationella storskaliga kunskapsundersökningarna 
med styrdokument och kunskapsprov i den svenska skolan? 

 
Relevant genomförande undersöks genom analys av utformningen, 
formatet och förutsättningarna för de internationella kunskapsproven. 
Kunskapsproven kan innehålla uppgiftsformat och uppgiftsutformning 
eller ha provformat som påverkar relevansen av resultaten på en nat-
ionell nivå. Genomförandet av kunskapsproven kan även ha förutsätt-
ningar som påverkar relevansen på en nationell nivå. 

- På vilket sätt skiljer sig utformningen, formatet och förutsätt-
ningarna för de internationella kunskapsproven från kunskaps-
prov i en svensk kontext? 

 
Relevanta resultat undersöks genom analys av hur resultaten från de 
internationella mätningarna överensstämmer med resultat i matematik 
i den svenska skolan.  

- På vilket sätt överensstämmer resultaten från de internationella 
storskaliga kunskapsundersökningarna med resultat på mate-
matikkunskaper i den svenska skolan? 
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Begränsningar och möjligheter 
De internationella storskaliga mätningarna i matematik som inklude-
ras i denna avhandling är PISA och TIMSS. PISA har undersöknings-
gruppen 15-åringar och TIMSS genomförs i årskurs 4 och årskurs 8. 
Bland TIMSS-studierna finns även TIMSS Advanced som undersöker 
gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik (se t.ex. Mullis & 
Martin, 2014). Avgränsningarna för denna avhandling är att undersöka 
PISA och TIMSS för årskurs 8 då dessa båda har en målgrupp som är 
ungefär jämförbar i ålder. 

Att argumentera för relevansen hos internationella storskaliga mät-
ningar i matematik, när dessa ska användas och tolkas i en nationell 
kontext, medför en argumentation för styrkor och svagheter. I denna 
avhandling är argumenten valda att omfatta innehåll, genomförande 
och resultat. Valet för vad som argumenteras för och emot är valt uti-
från att det inte är de internationella storskaliga mätningarnas interna 
struktur som är i fokus utan snarare användandet av resultaten från 
dessa. Olika argument kan väljas beroende på vilken typ av validering 
som avses. Viktiga aspekter av validiteten kan kopplas till innehållet 
genom innehållsrelevans och representativitet, till genomförandet ge-
nom att genomförandet måste vara relevant så att detta kan generali-
seras till olika grupper och förutsättningar samt till resultatet genom 
att undersöka resultatens externa validitet (jmf. Messick, 1989). Här 
tolkas detta som om de internationella storskaliga mätningarna (a) har 
ett relevant innehåll utifrån en svensk kontext och (b) genomförs på 
ett, för svenska elever, relevant sätt, samt (c) om resultaten för dessa 
är relevanta, genom att de överensstämmer med andra mått på mate-
matikkunskaper i en svensk kontext, så anses relevansen vara hög. 

I argumentationen kring innehållet fokuseras argumenten på ram-
verk och styrdokument. Här tolkas matematiken i den svenska kontex-
ten som den matematik som beskrivs och avses i de svenska styrdoku-
menten. Detta kan argumenteras för att endast vara den avsedda läro-
planen (se t.ex. Mullis & Martin, 2013; Robitaille m.fl. 1993) och att 
det snarare är den genomförda läroplanen, det vill säga hur den av-
sedda läroplanen tillämpas av lärarna i undervisningen, eller till och 
med den uppnådda läroplanen, som handlar om vad eleverna har 
tillägnat sig genom undervisningen, som formar beskrivningen av ma-
tematiken i en svensk kontext. Det är dock motsvarigheten till den av-
sedda läroplanen som formuleras i ramverken till de storskaliga mät-
ningarna och det är den avsedda läroplanen i Sverige som avses att 
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prövas i obligatoriska nationella prov och dessa väljs därför, vad gäl-
ler innehåll, som fokus i denna avhandling. 

I argumentationen kring genomförandet har ett antal aspekter av ge-
nomförandet valts ut. Genomförandet kan argumenteras för att vara en 
viktig del för validiteten då genomförandet ”can have major implicat-
ions for the validity of the interpretations and actions resulting from 
an assessment.” (Crooks, Kane & Cohen, 1996, sid 268). Genomfö-
randet är den del av mätningen där provprestationer ska ge underlag 
för bedömning och tolkas för att erhålla ett prestationsresultat. Giltig-
heten i denna process bygger på minst två antaganden: att bedöm-
ningskriterierna är lämpliga och att de tillämpats på ett relevant sätt 
samt att prestationen skedde under förhållanden som är förenliga med 
den avsedda tolkningen (Kane, Crooks & Cohen, 1999). I det andra 
antagandet, som rör genomförandet, antas att eleverna är motiverade 
att prestera, att det inte finns några hinder för deras möjligheter att 
prestera (t.ex. felaktig utrustning) och att de inte erhåller några otill-
börliga fördelar (Kane m.fl., 1999). Att argumentera för genomföran-
dets koppling till relevansen är således en komplex verksamhet och 
kan bestå av många delar. Genomförandeområdet är dessutom brett 
och många olika delar och förutsättningar kan påverka genomföran-
det. Avhandlingens begränsning gör att ett urval måste göras. Urvalet 
har gjorts för att täcka en bredd av genomförandet genom att fokusera 
aspekterna kunskapsprovens utformning, kunskapsprovens format och 
kunskapstillfällets förutsättningar. Inom varje aspekt har problemom-
råden identifierats som i tidigare forskning visat sig vara relevanta el-
ler där tydliga genomförandeskillnader återfinns mellan mätningarna. 
De tre aspekterna och deras problemområden är:  

 (a) Utformningen, med fokus på matematikuppgifternas språkliga 
utformning. Detta valdes då läsbarheten och textmängden hos mate-
matikuppgifter i internationella storskaliga mätningar samt relation till 
prestation är ett vanligt förekommande diskussionsämne (se t.ex. Ca-
ponera, Sestito & Russo, 2016; Ruddock, Clausen-May, Purple & 
Ager 2006; Wu, 2009).    

(b) Formatet, med fokus på datorbaserade kunskapsprov. Detta 
valdes då de internationella storskaliga mätningar redan genomfört en 
övergång till datorbaserade prov och skillnader konstaterats i resultat-
nivå beroende på provformat (Martin & Mullis, 2017; OECD, 2016a) 
medan svenska nationella prov i matematik fortfarande använder pap-
per och penna. 

(c) Förutsättningarna, med fokus på motivation. Detta valdes då 
svenska elever är de elever i världen som anger att de skulle höja sin 
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ansträngning mest om resultaten från PISA hade påverkat deras betyg 
(Skolverket, 2015a). 

I strävan efter att undersöka relevansen skulle flera delar av infe-
renskedjan från prestation till användning av resultatet kunna undersö-
kas. Kopplat till relevansen för den svenska kontexten skulle flera 
analyser vara relevanta, till exempel analyser av de statistiska mo-
dellerna som används från prestationspoäng till provresultat (plausibla 
värden) eller metodologiska frågeställningar. Här är dock syftet att fo-
kusera på användandet av resultat för en avsedd tolkning. 

Att denna avhandling avgränsas till att fokusera relevansen av an-
vändandet av resultatet för att bedöma relevansen hos internationella 
storskaliga mätningar i matematik, när dessa ska användas och tolkas i 
en nationell kontext, innebär att andra användningar av resultat och 
tolkningar av resultat ligger utanför denna avhandling. Användandet 
av resultat och de sociala konsekvenserna av användningen och tolk-
ningarna är en del av validitetsbegreppet (Messick, 1989, 1998) och 
mycket av den kritik som lyfts mot till exempel PISA-undersökningen 
bygger huvudsakligen på kritik av användningen av resultat (se t.ex. 
Fredriksson, Karlsson & Pettersson, 2018). Frågeställningar om hur 
resultat används bör undersökas och granskas men inom ramarna för 
denna avhandling har detta inte varit möjligt att genomföra. 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden är gjorda när resultat och prestationer från indi-
vider används i undersökningar. Undersökningen av innehåll baseras 
på styrdokument och provinstrument och berör inga individer. Under-
sökningen av genomförandet har dock baserats bland annat på analys 
av provinstrumenten men även på resultat och elevprestationer (ele-
vers lösningar av matematikuppgifter) från svenska elever i PISA, 
TIMSS och nationella prov. Vid användning av resultat och elevpre-
stationer har det dataunderlag som används i avhandlingen totalt ano-
nymiserats eller avidentifierats. Anonymisering eller avidentifiering 
förutsätter att kopplingen mellan resultat eller elevprestationer och en 
bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskaren 
kan återupprätta den. Ingen ska kunna kombinera exempelvis en viss 
elevprestation med en bestämd individs identitet. Anonymitet kan 
också uppnås genom att insamlingen av data görs utan att en bestämd 
individs identitet antecknas (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Resultaten från PISA, TIMSS och nationella prov är analyserade ut-
ifrån databaser där inga elevidentifikationer finns som möjliggör 
kopplingar till enskilda elever. I fallet med de internationella mätning-
arna PISA och TIMSS kopplas eleven till ett identifikationsnummer 
för att kunna koppla ihop resultat och enkätsvar, men nyckeln till 
denna koppling raderas, det vill säga ingen pseudonymisering är möj-
lig. Resultat som används för de nationella proven kommer från en 
slumpad urvalsinsamling där skolpersonal rapporterar in resultat på 
uppgiftsnivå för enskilda elever, men anger då inte elevens identitet. 

En av undersökningarna bygger på kopplingen mellan enskildas 
elevers resultat i PISA och TIMSS med deras slutbetyg i matematik. 
Denna koppling är inte utförd av författaren till denna avhandling utan 
undersökningen bygger på sekundärdata. I fallet med PISA har kopp-
lingen genomförts genom att de deltagande skolorna i Sverige ombads 
att sända in uppgifter om de deltagande elevernas slutbetyg i matema-
tik. Ingen information går att finna hur dessa uppgifter behandlades 
men för denna avhandling har endast elevresultat på gruppnivå an-
vänts. I fallet med TIMSS samlades personnummer för de deltagande 
eleverna in. Insamlingen av personnummer möjliggjorde en koppling 
mellan TIMSS-resultat och slutbetyg i matematik. För att kunna samla 
in personnummer och få tillstånd att använda registerdata informerade 
myndigheten som genomförde kopplingen (Skolverket) samtliga vård-
nadshavare till deltagande elever. 

Analyser av elevprestationer (elevers lösningar av matematikupp-
gifter) från PISA och nationella prov kommer från ett slumpat urval 
av anonymiserade elevprestationer. I fallet med PISA finns för elev-
prestationerna ingen information som möjliggör en koppling till ele-
vens identitet. I fallet med nationella proven kommer elevprestation-
erna från inskickade provprestationer (enskilda elevers lösningar av 
hela nationella prov). I dessa framgår ofta (i de fall skolpersonal inte 
själva avidentifierat provprestationerna) elevens namn. Vid det slump-
mässiga urvalet av elevprestationer avidentifierades dessa omedelbart 
och ingen koppling till namn eller identitet noterades. Sammantaget 
konstateras att i inget av det använda datamaterialet finns det möjlig-
het att identifiera enskilda elever.  
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Storskaliga mätningar 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till de internationella storska-
liga mätningarna. En förståelse av framväxten, bakgrunden och syftet 
med internationella storskaliga mätningar är relevant för att kunna dis-
kutera validiteten och relevansens hos dessa. Framväxten startar i och 
med de första internationella storskaliga mätningarna, framtagna av 
IEA2, och utvecklingen beskrivs genom mätningar och resultat från 
studier genomförda av IEA och OECD3. Mätningar som genomförts 
av dessa organisationer är de största och mest spridda internationella 
mätningarna av kunskaper och kompetenser i matematik. Kapitlet be-
står av en initial beskrivning av bakgrund och syfte med de internat-
ionella storskaliga mätningarna och därefter en genomgång av ut-
vecklingen och resultaten från dessa. 

Definition 
De internationella studierna av matematikkunskaper benämns här som 
internationella storskaliga mätningar. Benämningen indikerar att detta 
är mätningar som sker i stor skala och på en internationell arena. De 
två internationella storskaliga mätningarna som huvudsakligen be-
handlas i denna avhandling, PISA och TIMSS, beskrivs i sina ramverk 
huvudsakligen som assessments och evaluations (se t.ex. OECD, 
2013a; Mullis & Martin, 2013). Dessa benämningar skulle närmast 
kunna översättas som bedömningar respektive utvärderingar (Berg-
lund & Wiman, 2011). Studierna skulle således kunna kallas för inter-
nationella storskaliga bedömningar eller internationella storskaliga 
kunskapsutvärderingar. Användandet av benämningen bedömning in-
nebär att de ska innehålla ett mått av värderande (Pettersson, 2010) 
och innehålla en omfattande, mångfacetterad analys av prestationer 
(Wiggins, 1993), vilket skulle kunna vara relevant. I denna avhandling 

                                                
2 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
3 OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development. 
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väljs dock benämningen mätningar, det vill säga att de tolkas som 
kvantifieringar av mått av prestationer.  

Går man ifrån ovanstående benämningar kan man beskriva dessa 
internationella storskaliga mätningar som Large-scale International 
Comparative Achievement Studies – LINCAS och definiera dessa 
som studier där prestationer i vissa åldrar eller årskurser i ett eller flera 
ämnen jämförs mellan utbildningssystem och effekter av kontextfak-
torer på prestationer på system-, skol-, klassrums- och elevnivå stude-
ras (Bos, 2002). 

Denna definition påtalar att det är någon form av prestationer som 
avses att mätas och att detta måste göras genom att tillämpa en metod 
som tillåter att internationella jämförelser kan göras. Definitionen på-
talar även att skillnaden mellan länder kan studeras som effekter av 
kontextuella faktorer. Underförstått kan denna del av definitionen in-
nebära att syftet för dessa studier också är att erhålla mått som kan ge-
neraliseras till skol- och utbildningsnivå. Definitionen säger inget om 
storskaligheten men om dessa studier ska kunna säga något om effek-
terna av kontextuella faktorer bör de omfatta ett flertal länder och för 
att få reliabla mått som kan generaliseras till systemnivåer bör ett re-
presentativt stort urval av elever från respektive länder inkluderas. 

Syfte med internationella storskaliga mätningar 
Syftet med dessa mätningar har utvecklats sedan de första internation-
ella mätningarna. Det som från början var det planerade syftet, att ut-
forma en specifik design eller metod för att bedriva forskning i utbild-
ningsfrågor med fokus på att jämföra länder (Brown, 1996; Husén 
1967) har fått konkurrens av ett ytterligare syfte. Olsen (2005) beskri-
ver dessa syften som ett forskningssyfte (the research purpose) och 
som ett policysyfte (the effective policy purpose). Med ett policysyfte 
har de internationella mätningarna gradvis fått ökad betydelse och an-
vändning för politiker och beslutsfattare. Internationella mätningar be-
traktas då som instrument som kan användas för att undersöka utfallet 
av utbildningssystem och för att därmed undersöka vilka möjliga fak-
torer som skulle kunna regleras genom lagstiftning eller reglering av 
utbildningssystemet. Dessa två syften leder till en ideologisk spänning 
kring syftet med internationella mätningar, men de behöver inte vara 
oförenliga. Man skulle kunna argumentera för att internationella stu-
dier skulle kunna vara en arena där utbildningsforskare och beslutsfat-
tare i skolfrågor kan utbyta idéer och utveckla ett ömsesidigt intresse 
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för och acceptans av varandras engagemang i utbildningsfrågor, både 
på en nationell och en internationell nivå. 

Spänningar mellan dessa syften kan spåras redan i de tidiga uppla-
gorna av internationella mätningar. Som exempel kan nämnas att efter 
att ha haft problem med validiteten i rankinglistan av resultat mellan 
länder4 i den första internationella mätningen av matematikkunskaper 
– FIMS – år 1964, valde man i den andra internationella mätningen av 
matematikkunskaper – SIMS – år 1980, att inte publicera några för-
enklade rankingtabeller i huvudrapporten från studien (Brown, 1996). 
Rankingtabeller var dock efterfrågade, framför allt av beslutsfattare 
och politiker, och publicerades i andra publikationer (se t.ex. Robi-
taille & Garden, 1989). Brown (1998) ser tillbaka på SIMS-studien 
och konstaterar att rankingtabellerna var så mycket lättare att tolka än 
många andra resultat att detta kunde leda till att vissa beslut eller åt-
gärder, som endast baserade sig på rankingtabellerna, ibland stod i 
konflikt med andra resultat från SIMS.  

Det finns flertalet exempel där beslut huvudsakligen baserats på 
rankingtabellerna och där mer detaljerade resultaten från studierna har 
ignorerats. Som ett exempel, hämtad från den svenska kontexten, där 
”the low-performing Swedish used the SIMS rankings to justify a 
huge programme of locally determined in-service activity, although 
the training of teachers did not appear to be a significant factor in de-
termining outcomes.” (Brown, 1996, sid 211). Denna spänning, mel-
lan vad som kan tolkas som policysyftet och forskningssyftet (Bur-
stein, 1992) kan beskrivas som att olika intressen och förhoppningar 
ställts mot varandra. Variationen i vad man hoppas få ut av dessa stu-
dier sträcker sig från förhoppningarna om stora internationella skillna-
der som kan leda till rationella förändringar i utbildningspolitik till 
förhoppningarna om ökad kunskap om skola och utbildning. Ytterlig-
heterna kan också förklara varför beslutsfattare, som söker konsekven-
ser och beslut, kan vara i strid med forskare, som snarare har för av-
sikt att undersöka, förklara eller problematisera. 

Forskningssyftet baseras på idén om komparativa studier, vilket 
inte är en ny företeelse utan har en lång historia (se t.ex. Pettersson, 

                                                
4 Problemen inbegrep bland annat att rankningslistan av länder var lätta att förstå men att den 
hade mätproblem. Den huvudsakliga anledningen till ordningen mellan länder korrelerade 
med i vilken utsträckning som innehållet på matematikuppgifterna hade undervisats i respek-
tive land (Brown, 1996). Det kunde således tolkas som vilket land som täckt mest av innehål-
let i undervisningen snarare än ett mått på prestationsnivåer. ”A substantial part of the varia-
bility between the countries — if not the whole — can be explained by the curriculum” (Freu-
denthal, 1975, sid 137). 
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2008). Betydelsen av komparativa studier ökade då den nationella ut-
bildningen organiserades i institutioner med ansvar för utbildning. Be-
tydelsen kom ytterligare att öka i och med att nationer omorganiserade 
sina utbildningssystem där komparativa studier sågs som en informat-
ionskälla för reformer (t.ex. Husén & Tuijnman, 1994). Idén bakom 
internationella mätningar beskrivs bland annat av Husén (1973) och 
indikerar ett tydligt forskningssyfte:  

”We, the researchers who… decided to cooperate in developing internation-
ally valid evaluation instruments, conceived of the world as one big educa-
tional laboratory where a great variety of practices in terms of school structure 
and curriculum were tried out. We simply wanted to take advantage of the in-
ternational variability with regard both to the outcomes of the educational sys-
tems and the factors which caused differences in those outcomes.” (Husén, 
1973, s. 10) 

 
Policysyftet baseras på att beslutsfattare behöver eller vill skapa 

övergripande planer som behandlar lärarutbildning, resursallokering, 
resultat, mål och hur lärandet ska institutionaliseras utifrån ett per-
spektiv om livslångt lärande. Här tjänar internationella kunskapsmät-
ningar syftet att tillhandahålla information vid utvärdering av besluts-
fattares övergripande planer. Olsen (2005) menar att det som från bör-
jan var ett forskningssyfte alltmer kom att uppmärksammas som ett 
policysyfte då utbildning var ett av de mest centrala medlen för att 
uppnå långsiktiga politiska, samhälleliga eller ekonomiska visioner. 
Visioner såsom att utveckla ett samhälle med bättre fördelning av re-
surser över klass, kön eller någon annan social grupp. Att uppfylla be-
hovet av en kompetent arbetskraft för att lyckas på den internationella 
marknaden. Att förbättra och vidareutveckla demokratin genom att ge 
alla medborgare grundutbildning och vidareutbildning så att de kan 
uppfylla sina egna livsmål och bli fullvärdiga deltagare i den demo-
kratiska processen. 

Relationen mellan forskningssyftet och policysyftet är en pågående 
diskussion. Fokuserar man forskningssyftet kan man vilja att politi-
kerna och beslutsfattare ser djupare och bredare in i materialet och re-
sultaten från mätningarna. Utifrån policysyftet kan politiker behöva ta 
snabbare beslut och kan uppfatta forskarnas behov av underbyggda re-
sonemang som onödigt omständliga. Behovet av reduktionen till lätt-
förståeliga resultat kan handla om ett behov av tidseffektivitet (Sch-
midt, Jakwerth & McKnight, 1998). Att beslutsfattarna vanligtvis har 
lite tid för detaljer, utan måste koncentrera sig på större sammanhang. 
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De kan behöva information som presenteras övergripande och kortfat-
tat. Den stora mängden tillgängliga data vid rapportering av resultaten 
av enskilda ämnen kan vara för mycket för dem, eller för allmänheten, 
att tillgodogöra sig. Information om statistik från enskilda uppgifter 
eller för vissa underliggande dimensioner i ämnena kan intressera äm-
nesspecialister men inte alltid beslutsfattarna. Beslutsfattarna kan 
eventuellt vara mer intresserade av den historia som resultaten berättar 
än själva resultaten i sig själva. ”This helps explain some of the perpe-
tual interest in the horse race aspect of cross-national comparisons.” 
(Schmidt m.fl.1998, sid 509).  

Ett samspel mellan aktörerna kan vara önskvärt. De internationella 
storskaliga mätningarna har skapat möjliga arenor där forskare har 
möjlighet att sprida forskningsresultat till beslutsfattarna och besluts-
fattarna kan kommunicera sina behov av underlag för beslut. 

Uppkomsten och behovet av internationella storskaliga 
mätningar 
Flera olika rörelser under 1900-talet ledde fram till att de första inter-
nationella storskaliga mätningarna genomfördes på 1960-talet. Arenan 
för utbildningsvetenskap hade blivit mer och mer internationell. Det 
fanns fler och fler intressen för att göra internationella jämförelser och 
psykometrin hade växt sig starkare i vad som kan beskrivas som en 
mätkultur med en utvecklad användning av statistiska data. Dessa 
båda områden utvecklades parallellt och påverkade varandra (Lind-
blad, Pettersson & Popkewitz, 2015). Parallellt med detta utvecklades 
tekniker för att jämföra dataunderlag och teknik för att behandla stora 
mängder av data. 

Idéer om att genomföra internationella jämförelser fanns naturligt-
vis tidigare än vid tiden för de första storskaliga internationella mät-
ningarna. En rad aktiviteter, som internationella uppdrag, organisering 
av utställningar och produktion av internationella encyklopedier, ledde 
till populariseringen av internationella jämförelser (Nóvoa & Yariv-
Mashal, 2003). Till exempel föreslogs, vid en internationell konferens 
1905, en internationell studie för att studera matematikundervis-
ningen. Förslaget avsåg att genom en jämförande studie mellan länder, 
leda till att länderna såg värdet av olika sätt att organisera läroplanen i 
matematik.  

Under tidigt 1900-tal fick även en stark mätkultur större och större 
utrymme. Nationella mätningar av utbildning blev ett viktigt inslag i 
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styrning av utbildning, med nära kopplingar till bland annat faktorana-
lys (Lawn, 2013). Undersökningar med inslag av mätningar, speciellt i 
ämnet matematik, blev vanligare och vanligare förkommande. Vid 
mitten av 1900-talet började dessutom statistiska dataunderlag att mer 
och mer betraktas som det mest objektiva sättet att förstå verkligheten 
(Lussi Borer & Lawn, 2013). Den internationella arenan för forskning 
växte vid denna tiden ytterligare, bland annat för forskning inom ma-
tematikutbildning, genom ett ökande antal studier och forskare som 
färdades mellan forskningsområden och länder. 
 

Matematik som ett undersökningsobjekt 
Att de första internationella studierna använde matematik som ett 
undersökningsämne går nog inte i första hand att spåra till utveckl-
ingen av matematikdidaktiken eller de förändringar som då skedde 
inom det matematikdidaktiska forskningsfältet. Inte heller i ett speci-
fikt behov av att kartlägga matematikundervisningen eller kunskaper i 
matematik. Visserligen hade forskning i matematikdidaktik, i slutet av 
1960-talet, skiftat fokus från läroplansfrågor till en större bredd av va-
rierande dimensioner av matematikutbildning (Furinghetti, Matos & 
Menghini, 2013) men matematiken som undersökningsämne kan tro-
ligtvis spåras till andra tydligare faktorer. Ett belägg för detta är bland 
annat att de första internationella storskaliga mätningarna genomför-
des av personer som inte hade matematik eller matematikutbildning 
som expertisområde. Det var först i den andra studien som matematik-
utbildningsforskare och matematikutbildare fick möjlighet att påverka 
(Robitaille & Garden, 1989). Den andra studien kunde då fokusera på 
mer detaljerade analyser av läroplaner och ge utökat underlag till att 
undersöka matematikundervisningen i olika länder.  

De första internationella storskaliga mätningarna får kanske framför 
allt ses om som en utveckling starkt påverkad av psykometrin och tek-
niken. Även Kilpatrick (1992) konstaterar att de första studierna repre-
senterade ”a triumph of psychometrics and technology” (sid 29). Att 
matematiken valdes som undersökningsobjekt kan dock ha lett till en 
oavsiktlig fokusering och ännu större utrymme för matematikämnet 
och undervisning i matematik i nationella och internationella samman-
hang. 
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Internationella storskaliga mätningars fokus har historiskt legat på 
att studera och mäta skolämnen, eller kompetenser som löper över äm-
nen, i avsikt att studera hur sociala och politiska mål uppnås. Ämnet 
matematik har fått en stor och betydande roll i dessa internationella 
studier. Matematiken användes som undersökningsämne redan i den 
första internationella studien och har funnits med i många studier se-
dan dess. Den ingick som ett undersökningsämne i IEA:s tidiga stu-
dier i början av 1960-talet, bland annat i Pilot Twelve-Country Study 
(se t.ex. Foshay, Thorndike, Hotyat, Pidgeon & Walker, 1962) och i 
First International Mathematics Study (se t.ex. Husén, 1967). 

Matematik ansågs vara ett idealiskt ämne för att utvärdera elevers 
kognitiva kompetens. Resultaten från mätningar av prestationer i ma-
tematik antogs kunna tolkas som indikationer på skolsystemens effek-
tivitet vad det gällde att skapa kognitiva och metakognitiva kompeten-
ser. Matematiken ansågs vara ett lämpligt undersökningsämne för en 
jämförelse mellan länder eftersom stora delar av innehållet och formen 
på matematik i länders läroplaner var likartade. Matematik ansågs 
även vara ett mer eller mindre universellt ämne som ingick i många 
länders nationella styrdokument (Husén, 1973). 

Det var inte bara i de internationella storskaliga mätningarna som 
matematiken användes som undersökningsobjekt. Matematiken hade 
(enligt Kilpatrik, 1992) sedan introduktionen av den utbildningsveten-
skapliga psykologin, varit ett populärt undersökningsobjekt. Matema-
tikämnet ansågs vara användbart bland annat då man såg dess relativt 
viktiga roll i läroplanerna, dess relativa oberoende av faktorer utanför 
skolan, ämnets kumulativa hierarkiska karaktär, dess abstraktionsnivå 
samt dess möjligheter till variation i komplexitet och svårighet i de 
matematikuppgifter som kan skapas. Med utgångspunkt i dessa krite-
rier ansågs matematiken passa bättre som undersökningsobjekt än 
många andra skolämnen. 

Motivet till varför matematiken valdes som huvudämne (och även 
naturvetenskapen i många av studierna) diskuteras i de internationella 
storskaliga mätningarna på olika sätt. En av grundarna till IEA, 
Douglas Pidgeon, beskriver flera motiv till varför matematikämnet 
blev ett viktigt undersökningsämne i de tidiga studierna (Pidgeon, 
1967). För det första hade de flesta länder som var involverade i de ti-
diga studierna en strävan att förbättra sina naturvetenskapliga och tek-
niska utbildningar, vilka i stor utsträckning var baserade på kunskaper 
i matematik. För det andra hade många länder nyligen genomfört nat-
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ionella och internationella undersökningar och omarbetat sina läropla-
ner och den så kallade nya matematiken5 introducerats. Och slutligen, 
eftersom symbolerna för aritmetik och matematik, med obetydliga un-
dantag, är internationella, ansågs problemen med semantik och språk 
vara minimal. I Pidgeons argumentation ingick antagandet att mate-
matiken är ett universellt och kulturellt neutralt ämne, något som i ef-
terhand  ”turned out to be a chimera” (McLean, 1992, sid 10). I 
efterhand konstaterade även IEA själva att ”mathematics was used as 
surrogate for evaluating the outcomes of schooling” (IEA, 1991, sid 
4). 

Argumenten för att välja matematik (och även naturvetenskap) kan 
även ses i relation till det rådande världsläget vid de första studierna, 
då man till exempel i USA med oro diskuterade Sovjets tekniska för-
språng i rymden med Sputnik. Att välja matematik och naturvetenskap 
kunde också leda till att det fanns större möjligheter att få mätningarna 
finansierade (Brown, 1996).  

Valet av matematik som undersökningsämne har fungerat styrande 
då man tidigt byggde in trendmätningar i kunskapsmätningarna. Öns-
kan att mäta trender över tid och att matematik ingår som ämne i alla 
utbildningssystem har gjort att matematiken har fått en viktig roll i or-
ganiserandet av internationella kunskapsmätningar. 

Sveriges deltagande i internationella storskaliga 
mätningar i matematik 
Sverige är och har varit en flitig deltagare i internationella storskaliga 
mätningar i matematik sedan början av 1960-talet (se figur 1). Den or-
ganisation som var först med storskaliga internationella jämförande 
undersökningar var IEA som 1964 genomförde den första matematik-
undersökningen. Den har följts av ett flertal studier i matematik men 
även i andra ämnen. Vanliga undersökningsämnen har framför allt va-
rit läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Vanliga undersök-
ningsgrupper har varit olika åldersgrupper i grund- och gymnasiesko-
lan. Under 1990-talet tillkom ytterligare en aktör, OECD, som sedan 

                                                
5 Den nya matematiken var ett sätt att se på skolmatematiken som formades i början av 1950-
talet med mängdlära som en viktig byggsten. Från slutet av 1950-talet till början av 1970-talet 
spred sig mängdläran i stora delar av västvärlden och blev grunden för skolmatematiken redan 
från lågstadiet i land efter land. I Sverige tog mängdläran plats i skolans styrdokument i och 
med läroplanen 1969, Lgr 69. 
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länge arbetat med internationella indikatorer på utbildningsprestat-
ioner. Under det senaste decenniet har allt fler initiativ till jämförande 
internationella studier tagits. 

 
Figur 1 Internationella kunskapsmätningar i matematik med fokus på elever i grund-
skolan som Sverige deltagit i fram till år 2015. 

 
Det finns svårigheter i att jämföra resultat från olika internationella 
mätningar i matematik då studierna inte är jämförbara och de inte ut-
går från samma resultatskala. Skillnaderna ligger bland annat i antalet 
länder som deltar, vilka länder som deltar, frågetyper, innehåll och 
målgrupper. För att kunna diskutera Sveriges deltagande i dessa inter-
nationella storskaliga mätningar visas ändå, i figur 2, en översiktlig 
bild av Sveriges resultat. De värden som anges i figuren gäller det 
mättillfälle då mätningen genomfördes och i relation till medelvärden 
i jämförbara länder. Efter figuren redovisas de tidigare internationella 
storskaliga mätningarna och Sveriges resultat i dessa. 
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Figur 2 Översikt av Sveriges resultat från internationella kunskapsmätningar i mate-
matik i grundskolan fram till år 20156. 

Tidigare mätningar, validitet och övergripande svenska 
resultat 
De storskaliga internationella mätningarna av matematikkunskaper 
kan delas upp i två tidsperioder, den första och den andra perioden. 
Den första perioden, från 60-talet fram till 90-talet, innehåller mät-
ningar med relativt långa tidsintervaller mellan mätningarna. Under 
den andra perioden, från 90-talet och framåt, har många mätningar ut-
vecklats till trendmätningar med fasta tidscykler. Det fastställs skalor 
för trendmätning och det är under den andra perioden som OECD in-
troducerade sitt PISA-projekt.  

I detta avsnitt diskuteras och beskrivs utvecklingen av dessa mät-
ningar, uppdelat på den första perioden och den andra perioden. För 
att komplettera beskrivningarna kommenteras även kortfattat de 
svenska resultaten i mätningarna. För mätningarna i den första peri-
oden kommenteras även frågor kring mätningarnas validitet medan 
validiteten i den andra perioden är det som behandlas i denna avhand-
ling. 
                                                
6 Resultaten i TIMSS jämförs med medel från länder som är medlemmar i EU och OECD och 
resultaten i PISA jämförs med medel från länder som är medlemmar i OECD. 
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Den första perioden 
De tidigaste storskaliga internationella mätningarna har sitt ursprung i 
50-talet och organisationen IEA. Husén & Postlethwaite (1996) be-
skriver IEA:s historia genom en utveckling från en relativt liten grupp 
forskare 1958 till en storskalig utbildningsvetenskaplig mätningsorga-
nisation 1995. Den initiala gruppen forskare, huvudsakligen psyko-
metriskt intresserade forskare, fördes samman av UNESCO:s Institute 
for Education för att diskutera problem kring utvärdering av skolor 
och elevprestationer. Ur denna grupp skapas senare IEA.  

Som en fortsättning samlades ett antal psykologer och sociologer 
1958 för att diskutera om det var möjligt att jämföra utbildningssy-
stem. De konstaterade att länder efter andra världskrigets oroligheter 
nu har en vilja och en möjlighet att samarbeta. Det framhölls att värl-
den kunde liknas vid ett pedagogiskt laboratorium där forskning 
kunde bedrivas (Skolverket, 2004a). Gruppen genomförde en första 
pilotstudie (Foshay m.fl., 1962) under åren 1959–1961, för att under-
söka om det var möjligt att genomföra jämförande kunskapsmät-
ningar. Pilotstudien omfattade 12 länder och fyra ämnen och gick un-
der namnet Pilot Twelve-Country Study (se t.ex. Foshay m.fl., 1962). 
Pilotstudien var framgångsrik men övertygade IEA att den första stu-
dien skulle vara en studie med endast ett ämne (Husén, 1967). 

Första matematikstudien – FIMS 
År 1964 genomförde IEA den första internationella kunskapsmät-
ningen i matematik med 12 länder och målgruppen var 13-åringar. 
Studien döptes i efterhand till The First International Mathematics 
Study (FIMS). Undersökningen bestod av 174 uppgifter vilka huvud-
sakligen var flervalsuppgifter. Syftet var att undersöka de faktorer som 
påverkar matematikutbildning inom och mellan utbildningssystem. 
Målet var att skildra nationella matematikutbildningssystem och mate-
matikfärdigheter mot en tvärkulturell bakgrund, och därigenom ge 
varje enskilt nationellt system möjligheten att bättre förstå sina egna 
utmaningar inom matematikutbildningen (Travers & Westbury, 1989).  

Forskningsfrågan i studien formulerades genom 34 hypoteser som 
undersöktes. Ett exempel på en hypotes är: ”Nivån på prestationerna i 
matematik hos 13-åringar är inte relaterad till den ålder då den obliga-
toriska skolgången börjar” (Husén & Postlethwaite, 1996, sid 132, 
översatt av författaren). Som ramverk för studien gjordes en läroplans-
analys av deltagande länders läroplaner. Efter en granskning av olik-
heter i läroplaner och kursplaner från de deltagande länderna, beslu-
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tade det matematiska utskottet om ett brett matematiskt innehåll sna-
rare än en ”minsta gemensamma nämnare”-modell, vilket resulterade i 
ett brett innehåll som ingen elev förväntades ha täckt (Brown, 1996). 

Resultaten från FIMS presenterades bland annat som en ranking-
lista för att jämföra resultaten för 13-åringarna mellan länderna. I ran-
kinglistan var Israel och Japan i topp och Sverige och USA i botten 
(Husén, 1967). Dessutom presenterades bland annat resultat för del-
områden och resultat för de uppställda hypoteserna. Resultat vid 
undersökningar för hypotesexemplet ovan visade bland annat att det 
inte fanns någon effekt av lägre åldrar för skolstart men det fanns indi-
kationer på att en tidigare skolstart, om något, gynnade medelklassen 
(Husén, 1967). 

Validitetskommentarer – FIMS 
En hel del av kritiken som uppkom i samband med den första studien 
handlade om studiens validitet. En första typ av kritik som berörde va-
liditetsfrågan handlade om urvalet av uppgifter i kunskapsproven och 
vilket innehåll de täckte. Utformningen av mätningen genomfördes 
huvudsakligen av personer som inte hade matematik eller matematik-
utbildning som expertisområde, utan av personer som snarare hade 
psykometri som expertisområde. Urvalet av uppgifter ifrågasattes uti-
från om de var valda för sina tekniska egenskaper snarare än sina 
lämpligheter som uppgifter för att pröva det avsedda innehållet 
(Brown, 1996). Det fanns även svårigheter att välja ut uppgifter för att 
tillräckligt täcka det breda varierade innehållet som hade definierats 
för undersökningen. Detta påpekades av de få konsulter från matema-
tikområdet som var inkopplade i studien (Freudenthal, 1975). Det har i 
efterhand konstaterats att; ”for the predominant group of measurement 
experts, validity seems to have been unproblematic.” (Brown, 1996, 
sid 197). Urvalet av matematikuppgifter hotade således validiteten 
bland annat genom underrepresentation av innehåll. 

En andra typ av kritik som kunde kopplas till validiteten handlade 
om tolkningen av resultaten och resultatens användbarhet. Förutom att 
bestämma genomsnittliga matematikresultat i varje land undersöktes 
täckningsgraden av innehållet i respektive land. Täckningsgraden av 
innehållet handlade om i vilken utsträckning matematikinnehållet i 
uppgifterna ingick i respektive lands läroplaner och om eleverna där-
med hade haft möjligheten att möta det innehållet i undervisningen. 
Det konstaterades att det fanns ett starkt samband mellan genomsnitt-
liga resultaten i matematik och de genomsnittliga täckningsgraderna 
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av matematikinnehållet. Detta innebär att resultatrangordningen mel-
lan länder kanske lika väl kunde vara en rangordning över täcknings-
graden. Skeptiska röster höjdes om rankinglistorna och Freudenthal 
uttryckte det som ”…a substantial part of the variability between the 
countries – if not the whole – can be explained by the curriculum” 
(Freudenthal, 1975, sid 137). 

En tredje typ av kritik fanns mot hur urvalet av deltagande elever 
gick till i de olika länderna. Urvalet av deltagande elever planerades 
vara slumpade efter vissa strata, men i vissa länder gjordes bekvämlig-
hetsurval som gjorde att jämförande av resultat mellan länder kunde 
ifrågasättas. Till exempel tilläts Tyskland att delta med endast två för-
bundsländer, de två som var frivilliga, och inom dessa valdes de sko-
lor som ansågs samarbetsvilliga (Husén, 1967). Även i England fanns 
bortfall inom vissa strata på upp till 50 procent men ändå listades inte 
England som icke representativt. I studien fanns även två olika sätt att 
tolka åldern på målpopulationen och länderna fick välja den ena, den 
andra eller en kombination av de två7 (Brown, 1996). I samband med 
urvalet lyfter även Brown (1996) frågan om i vilken kontext som mät-
ningen presenteras för deltagande elever. Det fanns information om att 
motivationen i deltagandet, både hos lärare som presenterade under-
sökningen och hos elever som deltog, varierade och detta kan ha lett 
till skillnader i prestationer. Att urvalet skedde olika är ett preliminärt 
hot mot resultatens relevans. 

Svenska resultat – FIMS 
Resultatet av FIMS visade att svenska 13-åringar var bland de som 
presterande lägst resultat bland de deltagande länderna (se t.ex. 
Brown, 1996; Husén, 1967; Murray & Liljefors, 1983). Delområdesre-
sultaten visade att svenska 13-åringar hade sina styrkor i ”nya mate-
matiken” och grundläggande aritmetik. Grundskolereformen hade in-
förts i Sverige 1962 och kritikerna ansåg att den var orsaken till Sveri-
ges låga resultat, trots att reformen hade beslutats knappt två år tidi-
gare och trots att den övervägande delen elever ännu inte hunnit gå 
igenom skolor med försöksverksamhetens läroplan, än mindre med 
grundskolans (Murray och Liljefors, 1983). De svenska 13-åringarna 
fanns 1964 i själva verket i ett antal skolformer – folkskola, allmän re-

                                                
7 Den ena var samtliga elever i åldern 13 år och 0 mån till 13 och 11 månader. Den andra var 
elever i den årskursen som inkluderade flest 13-åringar. Bristerna i detta urval, och vissa ad-
ministrativa felaktigheter, visade sig leda till att till exempel eleverna i England hade en snitt-
ålder på 13,1 år och eleverna i USA 14,4 (Freudenthal, 1975). 



 25 

alskola, praktisk realskola, inbyggd realskola, flickskola samt grund-
skola. Från IEA förklarades bland annat Sveriges låga resultat med att 
Sverige hade ett utbildningssystem som bidrog till att en större andel 
av eleverna läste matematik, det vill säga inte ett begränsat urval med 
fler högpresterande elever och därmed var genomsnittsresultaten lägre 
(Husén, 1967). Man argumenterade dock även för att detta inte påver-
kat nivån för de fyra procent högst presterande eleverna i Sverige som 
låg på en hög nivå i en internationell jämförelse (Husén, 1967). Men 
man konstaterade inte heller i detta sammanhang att den svenska hög-
presterande gruppen var i genomsnitt cirka 20 månader äldre än de 
grupper de jämfördes med (Brown, 1996). 

Andra matematikstudien – SIMS 
År 1980 genomförde IEA den andra internationella kunskapsmät-
ningen i matematik med 20 länder och målgruppen var 13-åringar8. 
Studien döptes till The Second International Mathematics Study 
(SIMS). Studien innehöll 176 matematikuppgifter, varav 35 var länk-
uppgifter från FIMS. Målet med den andra matematikstudien uttryck-
tes inte i första hand i form av kunskaper om utbildningssystem, där 
matematiken fick fungera som en representant för ett universellt 
undersökningsämne. I denna studie hade syftet förändrats till att för-
söka fånga ”an international portrait of mathematics education” vilket 
skulle leda till att varje land erhöll ”the opportunity to understand bet-
ter its own endeavors in mathematics education” (Travers & West-
bury, 1989, sid 1). Det var en tydligare fokusering på matematikut-
bildning och kunskaper i matematik. 

I rapporten till den första studien (FIMS) hade internationella ran-
kinglistor med länder skapats för att åskådliggöra resultaten. Dessa 
rankinglistor hade fått kritik och ansågs ha använts för förenklade och 
tvivelaktiga jämförelser (Brown, 1996). I rapporten för SIMS valdes 
därför att inte publicera några förenklade rankinglistor utan alla jämfö-
rande resultat presenterades i samband med information om innehålls-
täckning i respektive land. Fokus i SIMS var att beskriva internation-
ella variationer i avsedd, genomförd och uppnådd läroplan i matema-
tik men utifrån prestationsnivåer kunde konstateras att högst genom-
snittliga prestationer hade Japan, medan bland annat Sverige och 
Luxemburg återfanns bland de länder som hade de lägsta genomsnitt-
liga resultaten. 
                                                
8 Målgruppen var elever i åldern 13 år och 0 mån till 13 och 11 månader (Travers & West-
bury, 1989) men denna tolkades olika i olika länder bland annat beroende på praktiska om-
ständigheter.  
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Validitetskommentarer – SIMS 
Även i denna studie fanns kritik om brister som potentiellt utgjorde 
hot mot validiteten och påverkade kvaliteten på de inferenser som 
kunde göras. Till exempel fanns skillnader i hur åldern i målpopulat-
ionen skulle tolkas vilket ledde till skillnader på mer än 16 månader i 
medelålder mellan deltagande länder (Brown, 1996). Det fanns även 
brister i det representativa urvalet av elever. I England vägrade till ex-
empel hälften av de utvalda skolorna att delta och även i de skolor 
som deltog var bortfallet av skolor (14 procent) och av elever (20 pro-
cent) stort. Brown (1996) påtalar också att studien behandlades olika i 
olika länder och att studien i vissa länder, t.ex. i England, var elever-
nas brist på motivation att genomföra studien ett hot mot validiteten 
för studien.  

Inför den andra studien hade dock lärdomar från den första studien 
dragits och insatser hade gjorts för att förbättra validiteten. En föränd-
ring gällde urvalet av personer som bidrog till utformandet av studien 
och deras expertisområden. I utformandet av SIMS hade personer med 
sin expertis i psykometri delvis ersatts med personer med sin expertis 
inom matematikdidaktik men med ett intresse inom psykometri 
(Brown, 1996). En annan förändring var även att urvalet av matema-
tikuppgifter gick på remiss till deltagande länder och dessa fick be-
döma uppgifternas relevans i förhållande till den nationella läropla-
nen. Resultaten från denna analys användes för att bestämma den slut-
giltiga uppgiftssamlingen.  

Svenska resultat – SIMS 
Resultatet av SIMS visade, precis som i FIMS, att svenska 13-åringar 
var bland de som presterade lägst resultat av de ingående länderna (se 
t.ex. Brown, 1996; Murray & Liljefors, 1983; Robitaille & Garden, 
1989; Travers & Westbury, 1989). Delområdesresultaten visade att de 
svenska 13-åringar hade sina styrkor i statistik och svagheter i talupp-
fattning. De svaga svenska resultaten ledde till en krisdebatt i Sverige. 
Marklund (1989) konstaterade att ”the IEA findings and the interna-
tional ranking of Swedish students, in particular, were an unpleasant, 
but evidently necessary, reminder” (sid  41–42). Resultaten blev pub-
lika 1984 och i juni 1985 tillsattes en sakkunniggrupp i utbildningsde-
partementet. Sakkunniggruppens rapport publicerades i maj 1986 (Ut-
bildningsdepartementet, 1986). Rapporten ledde till ett omfattande ar-
bete med utveckling av fortbildningslitteratur och aktiviteter i flera 
steg, bland annat ett politiskt åtgärdspaket, innehållande ett trettiotal 
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omedelbara åtgärder och ett tiotal på längre sikt för att förbättra utbild-
ningen i matematik (Skolverket, 2004a). Det genomfördes även fort-
bildningsinsatser bland annat med en obligatorisk studiedag för alla 
lärare i matematik (Johansson & Emanuelsson, 1996). Matematikäm-
net fick också en starkare ställning i lärarutbildningen samtidigt som 
inträdeskraven höjdes (Emanuelsson, 2001). 

Den andra perioden  
I den andra perioden av internationella storskaliga mätningar övergår 
IEA till att infoga ett tydligt trendsyfte. I och med TIMSS 1999, som 
även gick under namnet TIMSS-Repeat, började tydliga trendmät-
ningar och IEA-studierna fick ett återkommande tidsintervall om fyra 
år. Under denna period ser även OECD ett behov av att starta sina 
egna mätningar och den första PISA-mätningen genomförs. PISA 
hade redan från början ett inbyggt trendsyfte med ett återkommande 
tidsintervall om tre år. 

TIMSS 
Med erfarenheter från de tidigare studierna (FIMS och SIMS) genom-
förde IEA en tredje matematikundersökning 1995. Matematikstudien 
samordnades med en naturvetenskapsstudie och döptes till Third Inter-
national Mathematics and Science Study (TIMSS). Studien kom att 
följas av en efterföljande studie under namnet Third International 
Mathematics and Science Study Repeat – TIMSS 1999 där de första 
trendmätningarna för TIMSS introducerades. Under samma akronym, 
men då i betydelsen Trends in International Mathematics and Science 
Study, kom sedan flera efterföljande matematikstudier (år 2003, 2007, 
2011 och 2015). Det är utifrån resultaten i mätningen från 1995 som 
TIMSS fastslår den skala som man använder för att jämföra resultat 
över tid. Medelvärdet för prestationsresultat sattes till 500 poäng vil-
ket motsvarade genomsnittet av samtliga deltagande länders medel-
värden och det är på denna skala som kommande resultat i trendmät-
ningarna mäts. Detta medelvärde har förändrats i senare undersök-
ningar, dels beroende på att de enskilda ländernas resultat kan ha för-
ändrats, dels för att det inte är exakt samma länder som deltar i de 
olika TIMSS-undersökningarna. 

I TIMSS 1995 var antalet deltagande länder 29 i den yngre mål-
gruppen och 459 länder i den äldre målgruppen. I undersökningen 
                                                
9 I TIMSS 1995 deltog 45 länder men för 13-årsgruppen var det endast 25 länder som upp-
fyllde alla krav på urval och genomförande. (Skolverket, 1996). 
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ingick både elever i årskurs 4 och elever i årskurs 810 (Skolverket, 
1996). Sverige deltog i den delen av studien som riktade sig mot års-
kurs 8. Sverige har deltagit med årskurs 8 i samtliga TIMSS-studier 
(dock ej i repetitionsstudien 1999) och har även deltagit med årskurs 4 
i TIMSS 2007, 2011 och 2015. Antalet deltagande länder har ökat och 
i TIMSS 2011 deltog 50 länder i årskurs 4 och 42 länder i årskurs 8 
(Skolverket, 2012). I TIMSS 2015 deltog 56 länder och regioner i års-
kurs 4 och 46 länder och regioner i årskurs 8 (Skolverket, 2016a). 

För att beskriva utvecklingen av studiens syfte redovisas, i tabell 1, 
Skolverkets beskrivningar av studiens syfte för TIMSS 1995, 2003 
och 2015. Syftet att jämföra resultatutveckling över tid har tillkommit 
efter 1995 då det var i och med denna mätning som skalan för jämfö-
relser över tid sattes. Syftet att jämföra med andra länder har blivit 
mer och mer omfattande. I den första mätningen (TIMSS 1995) ut-
trycks det endast i form av att ”jämföra elevprestationer nationellt och 
internationellt” medan det i TIMSS 2015 återfinns i flera delar av syf-
tet och omfattar internationella jämförelser av såväl elevernas prestat-
ioner, elevernas prestationer mot bakgrundsvariabler samt länders 
skolsystem. Till skillnad från de första syftesbeskrivningarna som hu-
vudsakligen behandlar att försöka beskriva, jämföra, förklara och för-
stå olika resultat relaterar syftesbeskrivningen av TIMSS 2015 till en 
form av förändringssyfte genom att också ange ”för att uppmärk-
samma eventuella behov av förbättringar” (Skolverket, 2016a, sid 12). 
Detta skulle kunna tolkas som att studien inte bara ska undersöka utan 
även leda till förändringar. 

  

                                                
10 Mer specifikt skulle mätningen genomföras med de två intilliggande årskurserna där den 
största andelen 9-åringar respektive 13-åringar gick. Sverige deltog endast med den äldre mål-
gruppen och årskurs 8 valdes som underlag för den internationella studien. I en parallell 
undersökning med ett praktiskt prov användes samma definition av elevernas ålder och de 
svenska eleverna hade där en medelålder på 13,9 år. Denna definition gjorde att skillnaderna i 
ålder sträckte sig från en medelålder på 13,7 år (Skottland) till 15,8 år (Colombia) (Harmon 
m.fl., 1997). 
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Tabell 1. Tabell med kategorisering och beskrivning av syftet med TIMSS 

 Syfte i TIMSS 1995 
(enligt Skolverket, 
1996, sid 3) 

Syfte i TIMSS 2003  
(enligt Skolverket, 
2004b, sid 4) 

Syfte i TIMSS 2015 
(enligt Skolverket, 
2016a, sid 12) 

Beskriva 
och jämföra 
kunskaper 
både nation-
ellt och in-
ternationellt 

”Beskriva och jämföra 
elevprestationer både 
nationellt och internat-
ionellt.” 

”För det första avser 
studien att beskriva och 
jämföra elevers kun-
skaper i och inställning 
till matematik och natur-
orienterande ämnen.” 

”Beskriva och jämföra 
elevers prestationer i 
matematik och naturve-
tenskapliga ämnen nat-
ionellt och internation-
ellt.” 

Redovisa 
elevers in-
ställning och 
attityder 

”Redovisa elevers in-
ställning till ämnesområ-
dena matematik och na-
turvetenskap.” 

”Redovisa elevers erfa-
renheter av och attityder 
till matematik och natur-
vetenskapliga ämnen.” 

Skillnader i 
prestationer 
mot bak-
grundsvari-
abler 

”Försöka förklara och 
förstå erhållna skillnader 
i prestationer mot bak-
grund av elevens situat-
ion och attityd.” 
 
 

”För det andra avser 
studien att söka förklara 
och förstå erhållna skill-
nader i elevers kun-
skaper och förhållnings-
sätt länderna emellan.” 
 

”Försöka beskriva och 
förstå trender i länder 
och undersöka skillna-
der i prestationer mellan 
länder mot bakgrund av 
skolans organisation, lä-
rares undervisning och 
elevernas situation och 
attityd.” 

Trendmät-
ning av re-
sultat 

 ”För det tredje erbjuder 
TIMSS 2003 möjligheter 
till jämförelser med re-
sultaten i TIMSS 1995.” 

”Följa utvecklingen av 
elevers kunskaper i ma-
tematik och naturveten-
skapliga ämnen över 
tid.” 

Jämföra 
skillnader 
mellan olika 
skolsystem 

  ”Jämföra skillnader mel-
lan olika länders skolsy-
stem för att uppmärk-
samma eventuella behov 
av förbättringar i mate-
matik och naturveten-
skapliga ämnen.” 

 
Kommentar:  
Inget explicit kompara-
tivt syfte där det framgår 
att svenska elevers re-
sultat ska jämföras med 
andra länders resultat 
även om detta kan tol-
kas in i syftet att jämföra 
elevprestationer inter-
nationellt. Otydligt om 
försöket att förklara och 
förstå skillnader i pre-
stationer innefattar ett 
nationellt och/eller inter-
nationellt fokus. 
Inget trendsyfte. 
 

Kommentar:  
Ett explicit komparativt 
syfte där man menar att 
man avser att förklara 
och förstå skillnader i re-
sultat mellan länderna. 
Ett trendsyfte, om än 
vagt, genom att denna 
studie erbjuder möjlig-
heten till jämförelser 
med tidigare studie. 

Kommentar:  
Ett explicit komparativt 
syfte där man menar att 
man avser att undersöka 
skillnader i prestationer 
mellan länder. 
Ett tydligt trendsyfte där 
man avser att beskriva 
och förstå trender i olika 
länder samt följa ut-
vecklingen av elevers 
kunskaper över tid. 
Ett förändringssyfte tyd-
liggörs genom att ange 
att syftet är att uppmärk-
samma eventuella behov 
av förbättringar. 
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Beskrivning av ramverk i TIMSS 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en 
internationell storskalig mätning som undersöker elevers kunskaper i 
matematik (och naturvetenskap) i årskurs 4 och årskurs 8. TIMSS-pro-
jektets begreppsmässiga utgångspunkter för undersökningen har ut-
vecklats och finns beskrivna i ett ramverk (Mullis & Martin, 2013). 
Ramverket har tre övergripande aspekter: avsedd läroplan, genomförd 
läroplan och uppnådd läroplan (Travers & Westbury, 1989). Dessa tre 
aspekter representerar den matematik som elever förväntas lära sig en-
ligt ländernas nationella styrdokument för skolans utbildningsverk-
samhet, hur styrdokumenten tillämpas av lärare i undervisningen och 
hur förutsättningen för detta ser ut samt vad eleverna når för kun-
skaper genom undervisningen och hur de upplever den. Den avsedda 
läroplanen dokumenteras genom att samtliga deltagande länder, i en 
samlad rapport, redogör för sina utbildningssystem (Mullis m.fl., 
2016). Den genomförda läroplanen undersöks via skol- och lärarenkä-
ter. Den uppnådda läroplanen undersöks via kunskapsprov och eleven-
käter. 

Ramverket för matematik beskrivs i TIMSS 2015 i separata delar 
för årskurs 4 och årskurs 811 (Mullis & Martin, 2013). I de båda ram-
verken beskrivs den innehållsliga och kognitiva dimensionen som 
ramverket omfattar och som avses att prövas. Innehållsdimensionen 
definieras genom en indelning i ett antal delområden. För årskurs 4 
definieras de tre delområdena: Taluppfattning och aritmetik, Geometri 
och mätningar samt Datarepresentation. För årskurs 8 definieras de 
fyra delområdena: Taluppfattning och aritmetik, Algebra, Geometri 
samt Statistik och sannolikhet. Inom varje delområde definieras inne-
hållet genom en punktlista med konkreta beskrivningar av innehåll. 

Kompetensdimensionen definieras genom tre domäner:  
- Veta. Förtrogenhet att kunna använda matematik eller föra matema-

tiska resonemang bygger på matematiskt vetande och bekantskap 
med matematiska begrepp. Den kognitiva domänen Veta innehåller 
underkategorierna Minnas, Känna igen, Klassificera/Ordna, Be-
räkna, Hämta och Mäta.  

- Tillämpa. Involverar tillämpning av matematik i många olika sam-
manhang, i olika kontexter. Inom denna domän måste eleverna an-
vända sig av kunskaper om matematiska fakta, färdigheter, proce-
durer och begrepp för att skapa representationer och lösa problem. 

                                                
11 Det finns även ett separat ramverk för en del med en lägre svårighetsnivå som kallas Nume-
racy. Detta innehåll är valbart för länder att använda. Sverige använder inte Numeracy. 
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Den kognitiva domänen Tillämpa innehåller underkategorierna Av-
göra, Representera/Modellera och Genomföra. 

- Resonera. Matematiska resonemang innefattar logiskt och systema-
tiskt tänkande. Att resonera matematiskt omfattar även intuitivt och 
induktivt resonerande baserat på mönster och regelbundenheter som 
kan användas för att komma fram till lösningar på problem av icke 
rutinmässig karaktär. Resonera innehåller underkategorierna Analy-
sera, Integrera/Syntetisera, Utvärdera, Dra slutsatser, Generalisera 
och Belägga. 

Utvecklandet av innehåll i ramverk – TIMSS 
Basen för utvecklandet av ramverket i TIMSS är styrdokumenten från 
deltagande länder. Dessa styrdokument kommenteras och publiceras i 
en gemensam skrift (se t.ex. TIMSS 2015 Encyclopedia [Mullis m.fl., 
2016]). I takt med att styrdokumenten förändras och utvecklas föränd-
ras även ramverket för TIMSS. Förslag på uppdateringar diskuteras i 
TIMSS National Research Coordinators där deltagande länder har re-
presentanter. Representanterna diskuterar sedan förändringar med re-
spektive nationella ämnesexperter. Genom en iterativ process med 
TIMSS expertgrupp, the Science and Mathematics Item Review Com-
mittee (SMIRC), beslutas sedan vilka förändringar som ska genomfö-
ras. TIMSS ramverk har under sin utveckling erhållit en högre grad av 
överenstämmelse med ämnesinnehållet i de deltagande ländernas nat-
ionella styrdokument (Martin, Mullis & Loveless, 2016). Detta skulle 
dock kunna bero på att TIMSS ramverk har närmat sig de nationella 
styrdokumenten och/eller att de nationella styrdokumenten närmat sig 
TIMSS ramverk. De internationella studiernas påverkan på svenska 
nationella styrdokument kan bland annat ses i kommentarerna om ut-
vecklingsarbetet av de svenska styrdokumenten i matematik (Skolver-
ket, 2011a). Där konstateras att en av utgångspunkterna för föränd-
ringarna är ”internationella utvärderingar av svenska elevers matema-
tikkunskaper, som TIMSS och PISA” (sid 6). 

Som exempel på en utveckling av ramverket i TIMSS kan konstate-
ras att när den första upplagan, TIMSS 1995, skapades saknade många 
länders styrdokument innehåll som inkluderade resonemang och kom-
munikation i matematik för de lägre åldrarna (Martin, Mullis & Love-
less, 2016). I senare upplagor är resonemang en av de huvudsakliga 
kognitiva domänerna och omfattar en femtedel av uppgifterna för års-
kurs 4 (se t.ex. Mullis & Martin, 2013). 
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Svenska resultat – TIMSS 
De svenska resultaten för årskurs 8 i TIMSS 1995 visade att Sverige 
resultatmässigt var ett genomsnittsland, men fördjupade analyser vi-
sade en resultatförbättring jämfört med SIMS-studien från 1980 (Skol-
verket, 1996). I TIMSS 2003 var dock resultaten lägre, jämfört med i 
TIMSS 1995, dessutom var försämringen i resultat större än för något 
annat land (Skolverket, 2004b). I de kommande två undersökningarna 
(TIMSS 2007 och TIMSS 2011) sjönk Sveriges resultat ytterligare, re-
sultatnedgången var signifikant i båda studierna (Skolverket, 2008 och 
Skolverket, 2012). Svenska elever i årskurs 8 presterade i TIMSS 
2015 signifikant högre resultat än vid mätningen TIMSS 2011, dock 
var de svenska resultaten fortfarande under genomsnittet i deltagande 
EU/OECD-länder (Skolverket, 2016a). 

Sverige deltog för första gången i TIMSS årskurs 4 i och med 
TIMSS 2007. Resultaten i årskurs 4 visade i TIMSS 2007 även de ett 
lägre matematikresultat för Sverige, jämfört med genomsnittet för ele-
ver i EU/OECD-länderna och resultatnivån förändrades inte i TIMSS 
2011 (Skolverket, 2008a och Skolverket, 2012). Svenska elever i års-
kurs 4 presterade i TIMSS 2015 signifikant högre resultat än i de tidi-
gare två mätningarna, dock var de svenska resultaten fortfarande un-
der genomsnittet i deltagande EU/OECD-länder (Skolverket, 2016a). 

PISA 
Under år 2000 genomförde OECD sin första storskaliga internation-
ella mätning under namnet Programme for International Student As-
sessment (PISA). PISA-studierna kom att ha 15-åringar som mål-
grupp. Anledningarna till att OECD började genomföra egna mät-
ningar, trots att IEA redan genomförde liknande studier, kan ha varit 
många. Bland annat deltog inte alla OECD-länder i IEA-studierna 
(Kellaghan & Greaney, 2001) och resultaten från IEA-studierna fanns 
inte tillgängliga förrän efter IEA hade publicerat dem. I inledningen 
till ramverket till den första studien kommenterar OECD hur PISA 
skiljer sig från andra internationella storskaliga mätningar. Där fram-
håller man bland annat att kvaliteten och omfattningen av dessa tidi-
gare undersökningar visserligen har förbättrats avsevärt under de sen-
aste åren, men att de endast ger begränsad och sporadisk information 
om elevprestationer inom begränsade ämnesområden (OECD, 1999). 
En viktig anledning till en egen studie kan även spåras i beskrivningen 
av vad man avser att mäta. OECD avsåg att utforma en mätning som 
låg i linje med organisationens utbildningsmål. I ramverket till den 
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första studien beskrivs det livslånga lärandet som fokusområde, ”Un-
derlying OECD/PISA is a dynamic model of lifelong learning in 
which new knowledge and skills necessary for successful adaptation 
to changing circumstances are continuously acquired over the life cy-
cle” (OECD, 1999, sid 9). Den första studien, PISA 2000, följdes av 
motsvarande undersökningar som sedan dess genomförts vart tredje 
år. 

Beskrivning av ramverk i PISA 
En storskalig mätning avgränsas och definieras med hjälp av ett ram-
verk som verkar som ett styrdokument för mätningen. PISA-projektets 
begreppsmässiga utgångspunkter för undersökningen har utvecklats 
och finns beskrivna i ramverk (OECD, 1999, 2003, 2006, 2009, 2013, 
2016b). Målet i PISA är att undersöka hur väl förberedda de elever 
som snart ska lämna den obligatoriska skolan är för att klara av sitt 
kommande liv som samhällsmedborgare och för fortsatta studier. För 
att beskriva den matematiska kunskap och kompetens som fordras för 
att kunna klara sig i olika situationer som samhällsmedborgare använ-
der man sig i PISA av begreppet mathematical literacy. Vi har inget 
motsvarande begrepp i svenska språket, men att vara matematiskt lit-
terat innebär här att ha tillräcklig matematisk kunskap och kompetens 
och kunna använda den i de situationer som man kan möta i sitt yrkes- 
och samhällsliv. Att vara matematiskt litterat innebär att man äger en 
uppsättning av olika aspekter av matematisk kompetens (Pettersson 
m.fl., 2010). 

PISA:s indelning av matematiskt kunnande och kompetens har för-
ändrats genom cyklerna men i PISA 2012 delades kunnande och kom-
petenser in i tre huvuddimensioner: kompetenser, innehåll och sam-
manhang. Den matematiska kunskapen och kompetensen i PISA be-
döms i samband med en utmaning eller ett problem med ett matema-
tiskt innehåll som uppstår i ett sammanhang grundat i verkligheten, 
det vill säga i en verklighetskontext. Den huvudsakliga kompetensen 
som problemlösaren använder vid problemlösningen beskrivs av pro-
cesser. För att lösa problemet krävs ett antal förmågor som beskriver 
den typ av matematiskt tänkande och handling som används. 

Kompetensdimensionen definieras med hjälp av de tre processerna: 
Formulera som handlar om att formulera situationer matematiskt, An-
vända som handlar om att använda matematiska begrepp, fakta, proce-
durer och resonemang samt Tolka som handlar om att tolka och utvär-
dera matematiska resultat. Inom kompetensdimensionen definieras 
även sju matematiska förmågor: Kommunikation, Matematisering, 
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Representation, Resonemang och Argumentation, Utforma strategier 
för att lösa problem, Använda symboliskt, formellt och tekniskt språk 
och operationer samt Använda matematiska verktyg. 

Innehållsdimensionen definieras primärt som breda matematiska 
begrepp med underliggande matematiskt tänkande genom de fyra om-
rådena: Förändring och samband som rymmer funktioner, statistik och 
algebra, Kvantitet som rymmer aritmetik och taluppfattning, Rum och 
form som rymmer det vi traditionellt menar med geometri och mät-
ningar samt Osäkerhet som rymmer sannolikhetsrelaterade och statist-
iska frågeställningar. PISA definierar inget fullständigt matematiskt 
innehåll men ger en exempellista på matematiskt innehåll som kan 
ingå i studien. 

Sammanhangsdimensionen identifierar de sammanhang och situat-
ioner i vilka man kan möta matematiken genom fyra kontextområden: 
Personlig som relaterar till individers och familjers vardag, Samhälls-
liv som relaterar till individen som en del av ett samhälle, det kan 
gälla såväl lokalt, nationellt som globalt, Arbete som relaterar till ar-
betslivet samt Vetenskapliga som relaterar till användandet av mate-
matik i vetenskap och teknik. 

Utvecklandet av innehåll i ramverk – PISA 
Bakgrunden till utvecklandet av PISA:s ramverk kan hittas i diskuss-
ioner som förts innan den första PISA-studien. Ungefär vid tiden för 
de första PISA-studierna fanns ett antal initiativ som syftade till att 
identifiera och definiera en allmän uppsättning av förmågor och fär-
digheter, utöver ämnesbaserade kunskaper och färdigheter som tradit-
ionellt lärs ut i skolan. Bakom dessa initiativ fanns det en diskussion 
om att samhället blivit mer globaliserat, mångskiftande, informations- 
och teknikorienterat och komplext än någonsin. Medborgare måste ta 
itu med problem som är mer komplicerade, inte så tydligt definierade 
och utan enkla korrekta svar. De måste även fatta beslut vars utfall är 
osäkra (t.ex. Griffin, McGaw & Care, 2012). Denna diskussion ledde 
till samtal om att ompröva riktningen och målen med utbildningssy-
stemen. I diskussionen vreds fokus från rena akademiska prestationer 
till en effektiv användning av förmågor och färdigheter i arbete och 
samhällsliv, i nuet och i framtiden. De grundläggande frågor som kom 
att behandlas riktades mot frågor om vilka förmågor och färdigheter 
som är viktiga, hur dessa förmågor och färdigheter utvecklas och hur 
utbildningssystem och utbildningspolitik bör anpassas för att under-
lätta inlärningen av dessa (Griffin m.fl., 2012). Resultaten från dessa 
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diskussioner kan argumenteras för att ha påverkat utformningen av 
PISA. 

Ett projekt som drevs av OECD och som genomfördes ungefär 
samtidigt som den första PISA-studien planerades var projektet The 
Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Concep-
tual Foundations (DeSeCo) (OECD, 2005). Projektet var ett internat-
ionellt tvärvetenskapligt samarbete och ett försök att upprätta en kon-
ceptuell ram för nyckelkompetenser. Nyckelkompetenser som skulle 
vara ”relevant for an individual to lead a successful and responsible 
life and for society to face the challenges of the present and future” 
(Rychen, 2003, s.68). Projektet inleddes 1997 och avslutades 2003 
med en slutrapport (OECD, 2005; Rychen och Salganik, 2003). De-
SeCo-projektet resulterade i en lista med kompetenser som delades in 
i tre breda kategorier, se tabell 2 (OECD, 2005; Rychen, 2003). De två 
första kategorierna har inslag som kräver social interaktion med kom-
petenser i kommunikation och samverkan med andra.  
Tabell 2. Kompetenser i DeSeCo-projektet 

Interacting in socially heterogeneous groups 
Relating well to others 
Cooperating 
Managing and resolving conflict 
Acting autonomously 
Acting within the larger context 
Forming and conducting life plans and personal projects 
Defending and asserting one’s rights, interests, limits and needs 
Using tools interactively 
Using language, symbols and text interactively 
Using knowledge and information interactively 
Using technology interactively 

 
Parallellt med DeSeCo-projektet påbörjade OECD utvecklingen av 
den första PISA-studien. Även om PISA delvis är baserad på ämnen 
och ämneskunskaper var ramverket för att bedöma kunskaper och 
kompetenser i dessa ämnen utformat för att reflektera DeSeCo:s syn 
på kompetenser (OECD, 2005; Rychen, 2003). Inom matematiken de-
finierades till exempel mathematical literacy i den första studien PISA 
2000 som 

”Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify and understand 
the role that mathematics plays in the world, to make well-founded mathemat-
ical judgements and to engage in mathematics, in ways that meet the needs of 
that individual’s current and future life as a constructive, concerned and re-
flective citizen.” (OECD, 1999, sid 41). 
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Spår från DeSeCo kan hittas i definitionen. Bland annat kan den 

första meningen tolkas som att förmågan ligger hos individen och den 
lyfter vikten av matematiken i olika kontexter och den sista meningen 
lyfter individens roll i ett större sammanhang där interaktionen är vik-
tig.  Dessutom innehåller PISA bedömning av icke kognitiva faktorer 
som till exempel motivation, attityder, inlärningsstrategier och självre-
glering, som är relevanta för DeSeCo-kompetenserna (t.ex. OECD, 
2013a, kap 6). 

Definitionen för mathematical literacy har sedan reviderats inför så-
väl PISA 2006 som PISA 2012. Revideringarna har inte haft för avsikt 
att förändra det underliggande konstruktet utan snarare att möta kritik 
som framkommit genom att förtydliga de idéer som ligger till grund 
för definitionen och göra den mer transparant (Stacey & Turner, 
2015). I PISA 2012 definierades mathematical literacy som: 

”Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and 
interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathemat-
ically and using mathematical concepts, procedures, facts and tools to de-
scribe, explain and predict phenomena. It assists individuals to recognise the 
role that mathematics plays in the world and to make the well-founded judg-
ments and decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens.” 
(OECD, 2013a, sid 25). 

 
I och med PISA 2012 återfinns i definitionen tre processer, att for-

mulera, tillämpa och tolka. Men PISA har även valt att explicit besk-
riva matematiska kompetenser (competencies) eller förmågor (capabi-
lities) genom att inkludera dem i beskrivningen i den andra meningen. 
Inledningsvis valdes åtta kompetenser baserade på beskrivningar av 
Niss (1999), senare även refererade i OECD-dokument till Niss 
(2003), Niss och Jensen (2002) och Niss och Højgaard (2011). I och 
med PISA 2012 valde PISA att modifiera dessa kompetenser och re-
ducera dessa till sju förmågor (Turner, 2012; Turner and Adams, 
2012; Turner, Dossey, Blum & Niss, 2013). Denna förändring kom-
menterades av Niss (2015) bland annat genom att han konstaterade att 
namnbytet var huvudsakligen en kosmetisk förändring även om vissa 
viktiga förändringar skett. Bland de olika förändringarna (bland annat 
ändrat antal), var den största förändringen att beskrivningen av de nya 
förmågorna var sådan att de i så liten utsträckning som möjligt över-
lappade varandra, vilket var en stor skillnad mot hur de initialt definie-
rades.  

Dessa resonemang, om bland annat förändringar i syften och pro-
cesser, visar på dilemmat med att försöka behålla en stabil grund för 
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en trendmätning samtidigt som man avser att uppdatera innehållet. In-
för PISA 2021, då matematiken åter är huvudämne avses ramverket 
att uppdateras igen. OECD avser att bygga vidare på trendmätningar 
men avser att förändra ramverket eftersom det är en möjlighet att ”re-
examine what should be assessed in light of changes that have occur-
red in the world, the field and in instructional policies and practices” 
(OECD, 2018, sid 4). 

Svenska resultat – PISA 
Sverige har deltagit i samtliga PISA-undersökningar. I den första 
undersökningen, PISA 2000, hade svenska elever signifikant bättre re-
sultat än OECD-genomsnittet. Elever i åtta OECD-länder (av 28 delta-
gande OECD-länder) hade signifikant bättre resultat än de svenska 
eleverna (Skolverket, 2001). I kommande undersökningar sjönk de 
svenska resultaten för att i PISA 2012 vara under OECD-genomsnittet 
och endast fem OECD-länder (av 34 deltagande OECD-länder) hade 
lägre resultat än de svenska eleverna12. De låga svenska resultaten, 
som presenterades mindre än ett år innan riksdagsvalet 2014, skapade 
stora rubriker och många diskussioner bland politiker, journalister och 
forskare. Svenska tidningar rapporterade med rubriker som ”Sverige 
sämst i klassen” (Carp, 2013) och ”Svensk skola sjunker” (Rangborg, 
2013). I PISA-undersökningen 2015 (Skolverket, 2016b) förbättrades 
resultaten jämfört med den tidigare mätningen och matematikresulta-
ten var tillbaka på samma nivå som i PISA 2009 då det svenska resul-
tatet inte skiljde sig från OECD-genomsnittet. 

Jämförelse av PISA och TIMSS 
PISA och TIMSS är internationella storskaliga mätningar som båda 
mäter kunskaper i bland annat ämnet matematik. De liknar varandra i 
sin metod, bland annat genom att de är urvalsbaserade studier med 
tydligt definierade urvalsgrupper, bearbetar data med liknande psyko-
metriska metoder, styrs av en konsensusdriven process från idé till 
slutligt instrument, genomför rigorösa kvalitetskontroller av prov-
materialet och har återkommande mätningar med fokus på att mäta 

                                                
12 De svenska matematikresultaten i PISA 2003 var fortfarande signifikant bättre än OECD-
genomsnittet men i PISA 2006 och PISA 2009 uppvisade svenska elever ett resultat i mate-
matik som inte signifikant skiljde sig från OECD-genomsnittet.  
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trender. De liknar även varandra i och med att de använder elevenkä-
ter för att undersöka bakgrundsvariabler och attityder.  

Det finns dock betydande skillnader mellan de två studierna. Den 
kanske viktigaste skillnaden handlar om att PISA avser att mäta be-
greppet mathematical literacy som är en beskrivning av den matema-
tiska kunskap och kompetens som fordras för att kunna klara sig i 
olika situationer som samhällsmedborgare. TIMSS avser i sin tur att i 
större utsträckning mäta kunskaper som ligger närmare de deltagande 
ländernas styrdokument. PISA:s definition gör att deras fokus ligger 
på att mäta om elever som lämnar högstadiet har matematikkunskaper 
som möjliggör ett fortsatt lärande, medan TIMSS konstruktion av 
ramverket gör att de avser att mäta det som i högre grad kan betraktas 
som skolmatematik. I tabell 3 redovisas kortfattat några av likheterna 
och skillnaderna mellan PISA och TIMSS. 
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Tabell 3. Kortfattad redovisning av likheter och skillnader i TIMSS och PISA 

 Likheter Skillnader 
  TIMSS PISA 

Målgrupp  
och urval 
 

Tydligt definierad mål-
grupp och stora repre-
sentativa urval (4000–
5000 elever per land). 

Strikta procedurer för 
exklusion, definierade 
minimumkriterier för 
andelen deltagande av 
utvalda elever. 

Två målgrupper. 
TIMSS har målgrup-
perna elever som gör 
sitt fjärde skolår och 
elever som gör sitt åt-
tonde skolår. Detta kan 
göra en skillnad, mel-
lan länder, i hur gamla 
eleverna är när de ge-
nomför TIMSS. 

Klassbaserat urval. 

En målgrupp. PISA har 
15-åringar som mål-
grupp, oberoende av 
vilken ålder de började 
skolan. Detta kan göra 
en skillnad, mellan län-
der, i hur många år de 
har gått i skola. 

 
 
Skolbaserat urval. 

Ramverk 
och ämnen 

Båda prövar kun-
skaper i matematik. 

 

 

 

Matematikinnehållet 
beskrivs som inne- 
hållskategorier med 
punktlistor över vilket 
innehåll som ingår. 

 
 
 
 
 
 
Prövar förutom kun-
skaper i matematik 
även kunskaper i na-
turvetenskap. 

 
 
 
 
 
 
 
Ramverket siktar på att 
representera de nat-
ionella styrdokumen-
ten. 

Matematikinnehållet 
beskrivs med övergri-
pande områden och 
ger bara beskrivningar 
av breda matematiska 
områden med under-
liggande matematiskt 
tänkande. Till detta till-
kommer en exempel-
lista på innehåll som 
kan ingå i studien. 

Prövar förutom kun-
skaper i matematik 
även kunskaper i na-
turvetenskap och läs-
förståelse. Det finns 
även ett fjärde kun-
skapsområde som va-
rierar i innehåll13. Det 
finns även andra tillval 
av ämnen som en-
skilda länder kan göra. 

Ramverkets fokus är 
inte de nationella styr-
dokumenten. 

  

                                                
13 PISA har för avsikt att pröva kunskaper inom en domän utanför matematik, naturvetenskap 
och läsförståelse. Denna domän kallas den innovativa domänen och har bland annat varit pro-
blemlösning i PISA 2003 och PISA 2012, kollaborativ problemlösning i PISA 2015 och glo-
bala kompetenser i PISA 2018. I PISA 2021 planeras den att vara kreativt tänkande. 
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Prov och 
enkäter 

Båda har provhäften 
med uppgifter som inte 
kommer i svårighets-
ordning och där upp-
gifterna endast är 
skriftliga. 

Båda har gått över till 
att pröva kunskaper di-
gitalt i form av dator-
baserade prov (från 
och med PISA 2015 
och TIMSS 2019). 

 
Båda inkluderar elev-
enkäter och skolenkä-
ter. 

Uppgifterna är kortfat-
tade och ibland inom-
matematiska. De har 
korta eller inga ingres-
ser på uppgifterna. 

 
Bedömning där endast 
det svaret eleven fak-
tiskt angett i provhäftet 
ska beaktas. 

 
 
 
Inkluderar en läraren-
kät och en hemenkät 
(åk 4). 

Uppgifterna befinner 
sig i ett sammanhang 
och är organiserade i 
mindre uppgiftsam-
lingar med en beskri-
vande ingress. 

Bedömning där bedö-
maren ska avgöra om 
eleven har förmågan 
att svara på uppgiften 
och att bedömaren 
inte ska göra poängav-
drag för sådant som 
avviker från ett fullän-
dat svar. 

Design Båda har provhäften 
med roterad design så 
alla elever gör inte alla 
uppgifter. 

I båda studierna finns 
delar med enklare ma-
tematikuppgifter som 
länder kan välja att an-
vända. 

Båda har kontinuerligt 
återkommande mät-
ningar med avsikten 
att mäta trender. 

Fyra-års-cykler med 
lika stora delar mate-
matik och naturveten-
skap. 

 
 
 
 
 
Stort fokus på klassen 
som objekt för ana-
lyser. 

Tre-års-cykler med ett 
huvudämne som utgör 
den största delen av 
studien, varieras mel-
lan matematik, natur-
vetenskap och läsför-
ståelse. 

 
 
Stort fokus på skolan 
som objekt för ana-
lyser. 

Organisa-
tion och ge-
nomförande 

Implementerade ge-
nom nationella depar-
tement som ger äm-
nesuppdrag till fors-
kare. 

 
 
 
 
Cirka 30 länder deltog i 
båda studierna 2015. 
Antalet länder som 
deltar i studierna ökar. 

Organiserad och initie-
rad av IEA. Slutgiltiga 
beslut tas av nationella 
projektledare. Forskare 
är huvudsakligen an-
svariga. 

 
 
 
57 länder deltog i 
TIMSS 2015. Med 
många OECD-länder 
och ett, jämfört med 
PISA, något större an-
tal deltagarländer i Af-
rika och västra Asien. 

Organiserad och initie-
rad av OECD. Slutgil-
tiga beslut tas av re-
presentanter från de-
partement i de delta-
gande länderna. 
Politiska beslutsfattare 
är huvudsakligen an-
svariga. 

72 länder deltog i PISA 
2015. Större spridning, 
jämfört med TIMSS, 
med bland annat alla 
OECD-länder och ett 
större antal deltagar-
länder från Sydame-
rika. 
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Svenska storskaliga mätningar och styrdokument 
Det närmaste vi idag kan komma svenska nationella storskaliga mät-
ningarna i matematik är de svenska nationella proven i matematik14. 
De nationella proven har tillkommit och utvecklats under vad som ti-
digare beskrivits som de internationella mätningarnas andra period. 
Denna period infaller från 90-talet och framåt, då de internationella 
storskaliga mätningarna utvecklades till trendmätningar med fasta 
tidscykler. De nationella proven och de syften och styrdokument som 
de svarar mot har även de förändrats och utvecklats under denna pe-
riod. De storskaliga mätningarnas utveckling, såväl nationella som in-
ternationella, påverkas av utbildningskontexter, samma eller olika, 
som på olika sätt kan påverka mätningarnas innehåll, syfte och ut-
formning. 

I denna avhandling används styrdokument och nationella prov som 
en del i diskussionen av internationella storskaliga mätningar relevans 
och dessa utgör här en avgränsning för den svenska kontexten. Det 
blir därför viktigt att se på likheter och skillnader, men även på even-
tuella indikationer på att de nationella storskaliga mätningarna kan ha 
påverkats av de internationella storskaliga mätningarna. Det finns en 
tydlig skillnad i syftet med de internationella respektive de nationella 
mätningarna. För att kunna diskutera relevansen av internationella 
storskaliga mätningar redovisas i detta avsnitt en översikt av utveckl-
ingen av de svenska nationella proven med fokus på provens syfte.  

De svenska nationella proven svarar mot styrdokument i form av lä-
roplaner med tillhörande kursplaner. De internationella mätningarna 
svarar mot styrdokument i form av specificerade ramverk. Föränd-
ringar i och utveckling av styrdokument leder till förändringar i kun-
skapsproven. Riktningen på utvecklingen av nationella styrdokument 
kan leda till frågor om det finns någon utvecklingsriktning som är på-
verkad av de internationella mätningarna eller den utbildningskontext 
som de befinner sig i och som därmed kan påverka diskussionen om 
relevans. 

Den svenska skolan har under denna tidsperiod genomgått ett flertal 
stora förändringar som kan argumenteras för att ha påverkat skolan 
och styrdokument och därmed de nationella storskaliga mätningarna. 
Till exempel genomgick den svenska skolan en förändring under tidigt 
90-tal när ett ökat ansvar för det svenska skolväsendet överfördes från 

                                                
14 Under åren 1989–2003 genomfördes nationella utvärderingar i olika ämnen. Den nationella 
utvärderingen hade egenskaperna för en nationell storskalig mätning. I matematik genomför-
des utvärderingar 1989, 1992, 1995 och 2003 (se t.ex. Skolverket, 2005). 
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staten till kommunerna (se Prop 1989/90:41). I mitten av 90-talet in-
fördes även nya läro- och kursplaner som skulle vara anpassade till en 
målstyrd verksamhet (Skolverket, 1994). De nya kursplanerna inne-
höll beskrivningar av vilka mål som skulle uppnås och vilka mål som 
skulle strävas mot. De gav stort utrymme för anpassning till lokala 
förhållanden. Uppfyllelsen av dessa mål skulle sedan kunna kontrolle-
ras och utvärderas. Detta behov av kontroll ledde i mitten av 00-talet 
till en utredning om en statlig utbildningsinspektion (SOU 2007:101). 
I slutet av 00-talet startade till följd av detta en ny inspektionsmyndig-
het i Sverige (Prop 2007/08:50) som fick namnet Skolinspektionen. 
Dessa förändringar, och flera andra, påverkar kraven på och utform-
ningar av de nationella storskaliga mätningarna. Mer anpassning till 
lokala förhållanden men samtidigt mer efterföljande kontroll. I detta 
avsnitt fokuseras dock styrdokument och provens syfte i relation till 
de internationella storskaliga mätningarna då dessa har en direkt kopp-
ling till avhandlingens syfte om relevansen för internationella storska-
liga mätningar i en svensk kontext. 

Svenska storskaliga mätningar 
I Sverige finns numera inga nationella storskaliga mätningar i mate-
matik som har motsvarande syften som de internationella storskaliga 
mätningarna. Som tidigare beskrivits har de internationella storskaliga 
mätningarna syften, som förutom inkluderar internationella jämförel-
ser, även inkluderar mätningar av trender och kunskapsutveckling 
över tid. De nationella kunskapsprov som kommer närmast de inter-
nationella storskaliga mätningarna är de nationella proven, även om 
dessa har ett annat syfte och därmed skiljer sig åt på flertalet sätt. 

I Sverige introducerades nationella prov i och med att en ny läro-
plan började gälla år 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994a). De 
första nationella proven tillkom i övergången från ett relativt betygs-
system till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. I det tidigare 
systemet hade det funnits standardprov och centrala prov som hade en 
styrande funktion för betygssättningen, de nya nationella provens 
funktion kom att vara stödjande för betygssättningen. 

De nationella proven har definierade syften, men dessa syften har 
förändrats sedan införandet av de nationella proven. Av uppdraget att 
utforma nationella prov framgick att de första syftena med det nation-
ella provsystemet var att stödja läraren i bedömningen om och hur väl 
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den enskilde eleven nått målen som kursplanen föreskrev (Utbild-
ningsdepartementet, 1994a). Syftet med de första nationella proven för 
grundskolan var att (Skolverket, 1998): 

- Stödja läraren i bedömningen om och hur väl den enskilde ele-
ven nått målen i kursplanen. 

- Ge stöd för betygssättningen. 
- Bidra till att betygen blir jämförbara över landet15. 

 
Sedan införandet av nationella prov och de initiala syftena har syf-

tena förändrats ett flertal gånger. En diskussion som förts angående pro-
vens syften och dess förändringar gäller eventuella motsättningar mel-
lan den pedagogiska stödjande och utvecklande ambitionen, och den 
kontrollerande och styrande ansatsen med krav på tillförlitliga data som 
kan aggregeras på olika nivåer (se t.ex. Skolverket, 2000; Skolverket 
2003). 

År 2011 kom en ny läroplan och syftena med nationella proven i 
grundskolan omformulerades. Syftena var nu att de ska användas för 
att ge information för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till 
de nationella kunskapskraven och, för de årskurser där det finns betyg, 
även som stöd för betygssättningen (Utbildningsdepartementet, 2011). 
De förändrade syftena (Skolverket, 2013a) beskrevs som att i huvud-
sak: 

- Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. 
- Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskra-

ven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell 
nivå. 

- De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kurs-
planen och till en ökad måluppfyllelse för eleverna. 
 

En statlig utredning om nationella prov Likvärdigt, rättvist och ef-
fektivt (SOU 2016:25) visar på svårigheten med flera syften för ett 
och samma prov och utredningen föreslog en renodling av syftena. 
Från och med 2018/19 är syftet med de nationella proven16 att de ska: 

- Stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. 
 

 
  

                                                
15 Efter några år ändrades ”Bidra till att betygen blir jämförbara över landet” till ”Bidra till en 
likvärdig bedömning över landet”. 
16 Enligt Skolverkets hemsida 181001, www.skolverket.se 
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Syften med nationella prov har förändrats. Deras föregångare, stan-
dardproven och de centrala proven, hade endast ett syfte som var att 
åstadkomma största möjliga likformighet i hela landet. De nationella 
proven fick inledningsvis flera olika syften där det inledningsvis hand-
lade om att stödja läraren. På senare tid har syftena begränsats och lik-
värdigheten och rättvisan i bedömningen är åter i fokus. En aktuell 
formulering är även att resultaten från nationella proven särskilt ska 
beaktas vid betygssättning17, vilket skulle kunna ses som en rörelse 
mot ett mer styrande syfte, det vill säga liknande det som fanns innan 
år 1994. 

Utformningen av syftena för de nationella proven gör att de skiljer 
sig från de internationella storskaliga mätningarna på flera och relativt 
avgörande sätt. En skillnad tydliggörs genom att de nationella provens 
syfte inte innebär att de är utformade för att ge information som är 
jämförbar över tid, vilket gör att de inte är lämpliga att använda för 
trendmätning. I en statlig utredning (SOU 2016:25) tydliggjordes detta 
och i utredningen föreslogs att det nationella provsystemet med fördel 
skulle kunna kompletteras med ett nytt system för nationell kunskaps-
utvärdering (NKU). Det nya systemet skulle komplettera det befintliga 
systemet med nationella prov och skulle ha syftet att ge information 
om kunskapsutvecklingen på nationell nivå över tid. Detta system är 
ännu inte infört. 

En annan skillnad är att de nationella proven befinner sig i ett mål- 
och kunskapsrelaterat system och de internationella storskaliga mät-
ningarna baseras på ett relativt system. Detta gör att de nationella pro-
ven och dess uppgifter utformas i första hand för att mäta kunskaper 
mot fördefinierade kunskapsmål och kunskapskrav medan de internat-
ionella storskaliga mätningarna och dess uppgifter utformas för att 
rangordna elevprestationer. 

En tredje skillnad är att de nationella provens syften innebär att re-
sultaten måste kunna tolkas på individnivå medan de internationella 
storskaliga mätningarna endast har avsikten att tolka resultat på grupp-
nivå. Detta innebär att de nationella proven behöver konstrueras och 
utformas så att tolkningar av resultat kan göras med så stor säkerhet 
som möjligt för den enskilda eleven. 

                                                
17 Skollagen 10 kap. 20 a § 
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De svenska styrdokumenten 
Den svenska skolan kan hävdas historiskt ha tillhört en nordisk utbild-
ningsmodell baserad på visionen att skolan ska vara inkluderande, om-
fattande och det ska vara relativt lätt att röra sig mellan utbildningsni-
våer (se t.ex. Antikainen, 2006; Blossing, Imsen & Moos, 2014; Tel-
haug, Mediås & Aasen, 2004). Denna modell skulle vara kompensato-
risk, baserad på en jämlikhetsfilosofi där man anser att staten är 
skyldig att tillhandahålla lika möjligheter till utbildning för alla, oav-
sett sociala bakgrunder, förmågor, kön och hemorter. Man kan vidare 
hävda att den nordiska pedagogiska ideologin, med fokus på eleven 
och ett omfattande skolsystem i solidaritet med de svaga medlem-
marna i samhället, är på tillbakagång och producerar inte de kvaliteter 
som krävs i ett konkurrenskraftigt globalt perspektiv (Blossing, Imsen 
& Moos, 2014). I stället finns belägg för att en neo-liberal utbildnings-
agenda börjat ta över, inte bara i Sverige utan i hela Norden (Lundahl, 
2016), med fokus på konkurrenskraft och effektivitet och med mer fo-
kus på individens bästa snarare än samhällets bästa (se t.ex. Uljens, 
2007). Flera forskare hävdar att exempelvis OECD, med en neo-libe-
ral agenda, genom PISA bidrar till denna utveckling (se t.ex. Bouhali, 
2015; Connell, 2013; Figazzolo, 2009; Uljens, 2007) och att de genom 
PISA pressar på regeringar en utveckling av utbildningssystemet i en 
neo-liberal riktning (Figazzolo, 2009). Motsvarande kritik finns även 
för IEA och TIMSS (se t.ex. Bouhali, 2015). 

Denna utveckling och fråga om orsak eller verkan är intressant om 
än att det ligger utanför syftet av denna avhandling. Det kan däremot 
vara viktigt, oavsett utvecklingsriktningen av det svenska skolsyste-
met och oavsett om de internationella storskaliga mätningarna driver 
på en viss utveckling, att diskutera utvecklingen av de svenska styrdo-
kumenten i relation till de internationella mätningarnas ramverk. Detta 
blir viktigt då denna avhandling handlar om relevansen för de internat-
ionella storskaliga mätningarna i matematik i en svensk kontext. Det 
blir då speciellt väsentligt att studera utvecklingen av kursplanen i ma-
tematik. 

Styrdokument utvecklas genom att de formuleras om eller revide-
ras. Detta sker med de internationella mätningarnas ramverk såväl 
som med de svenska läroplanerna. Man kan ställa sig frågan i vilken 
riktning utvecklingarna går och om det finns något samband mellan 
utvecklingarna. Om utvecklingen av den svenska läroplanen och dess 
kursplaner innebär att det blir mer och mer lika de internationella mät-
ningarnas ramverk kan det bero på att (a) de är del av samma utbild-
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ningskontext som de internationella mätningarna och därmed utveck-
las parallellt i samma riktning, (b) att utvecklingen påverkas av de in-
ternationella mätningarna och utvecklas mot dessa eller (c) att de ut-
vecklas parallellt, men helt oberoende av varandra. Ett annat alternativ 
skulle vara att utvecklingen av de svenska styrdokumenten har valt en 
annan väg än de internationella ramverken och att de inte utvecklas i 
samma riktning. Genom att studera förändringar i läroplanen kan 
eventuellt belägg för något av dessa alternativ skönjas. 

De svenska elever som genomfört de senaste internationella stor-
skaliga mätningarna har under sin grundskoleutbildning följt två olika 
läroplaner. Här fokuseras huvudsakligen bytet av läroplan med speci-
ellt fokus på förändringar i kursplanen i matematik. Som exempel kan 
konstateras att PISA riktas mot 15-åringar och vid undersökningen 
PISA 2012 gick de flesta av dessa i grundskolans årskurs 9 och hade 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) som läroplan och Kursplan 
2000 (Skolverket, 2008b) som kursplan. Dessa elever var de sista ele-
verna som hade denna läroplan och nästkommande årskull hade Lgr 
11 (Skolverket, 2011b) som läroplan. I PISA år 2015 hade således de 
flesta 15-åringar Lgr 11 som läroplan, men har tidigare under sin 
grundskoletid haft Lpo 94 som läroplan. Motsvarande dubbla system 
gäller även elever som genomfört TIMSS-studien. Exempelvis hade 
eleverna i årskurs 8 som genomförde TIMSS 2015 haft den nu gäl-
lande läroplanen, Lgr 11, sedan årskurs 5 och hade innan dess Lpo 94 
som läroplan och Kursplan 2000 som kursplan. 

I kommentarmaterialet till kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skol-
verket, 2011a) beskrivs förändringar jämfört med tidigare kursplan. I 
kommentarmaterialet tydliggör Skolverket, som genomfört föränd-
ringarna, att de internationella mätningarna har varit en del av det som 
utgjort en grund för förändringarna genom att explicit nämna att 
”Även internationella utvärderingar av svenska elevers matematikkun-
skaper, som TIMSS och PISA har utgjort en grund” (Skolverket, 
2011a, sid 6). Det beskrivs inte hur dessa har påverkat utvecklingen 
eller inom vilka områden de påverkat. Detta är dock belägg för att 
kursplanen påverkats av de internationella mätningarna. Nedan ges 
exempel på områden där den svenska kursplanen i matematik har när-
mat sig de internationella mätningarna. 

Det första exemplet gäller matematikens roll. I kommentarmateri-
alet till kursplanen i matematik framhålls att den nya kursplanen utgår 
från samma syn på ämnet matematik som tidigare kursplan. Däremot 
lyfter man fram att man avser att kursplanen på ett tydligare sätt ska 
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lyfta fram vikten av att möta och använda matematik i olika samman-
hang samt inom olika ämnesområden (Skolverket, 2011a). PISA har, 
som tidigare nämnts, ett tydligt fokus på användandet av matematik i 
olika sammanhang och kontexter och detta är en förändring som gör 
att kursplanen och PISA:s ramverk närmar sig varandra på detta om-
råde.  

Det andra exemplet gäller matematikinnehållets struktur. Strukturen 
på det matematiska innehållet har modifierats från Lpo 94 till Lgr 11. 
I kursplanerna i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är ämnesin-
nehållet inte specificerat utöver övergripande uppräkningar av ämnes-
områden och öppet hållna beskrivningar av grundläggande kompeten-
ser. I läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anges under-
visningens inriktning genom att formulera de kunskapskvaliteter som 
ska eftersträvas inom utvalda ämnesområden och i mål att uppnå 
anges den miniminivå av kunskaper i ämnet som alla elever ska uppnå 
mot slutet av skolår 5 respektive skolår 9. I kursplanerna i Lgr 11 är 
ämnesinnehållet istället kategoriserat under Centralt innehåll i kun-
skapsområden med rubriker som algebra, geometri och så vidare. Un-
der varje rubrik definieras innehållet genom ett antal punkter som be-
skriver vad som ingår. Innehållet är uppdelat för årskurserna 1–3, 4–6 
och 7–9. Denna förändring gör att strukturen nu liknar strukturerna i 
PISA och TIMSS. Både i ramverket för PISA och TIMSS anges äm-
nesinnehållet i innehållskategorier, i TIMSS dessutom med ett antal 
punkter under varje innehållskategori.  

Det tredje exemplet gäller förmågor i matematik. Matematiska för-
mågor förekom till viss grad i Lpo 94, men enligt Skolverket var de 
svåra att urskilja (Skolverket, 2011a). I Lgr 11 har förmågorna blivit 
tydligare formulerade och framskrivna. De matematiska förmågorna i 
Lgr 11 har sin bakgrund i ett internationellt arbete som bland annat 
grundar sig på KOM-projektet (se t.ex. Niss, 1999), ett danskt läro-
plansprojekt (Skolverket, 2014b). Denna förändring gör att kurspla-
nerna närmar sig ramverket i PISA som också har förmågor med samma 
teoretiska grund.  Så som de matematiska förmågorna beskrivs i Lgr 11 
skönjs tydliga kopplingar till de matematiska förmågorna i PISA.  

Eftersom Skolverket själva hävdar att de internationella storskaliga 
mätningarna är en av grunderna till förändringarna och det finns ex-
empel på att kursplanen har närmat sig ramverken från de internation-
ella studierna, kan man konstatera att det finns belägg för att kurspla-
nen påverkats av de internationella mätningarna eller möjligtvis haft 
samma utvecklingsriktning som de internationella mätningarna.  
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Om det svenska utbildningssystemet genom sina läroplaner och 
kursplaner anpassar sig till de internationella storskaliga mätningarnas 
ramverk kan det leda till att mätningarna får en större relevans för att 
mäta de svenska elevernas kunskaper. En internationell påverkan på 
utbildningssystem kan dock i förlängningen leda till homogenisering 
av utbildningssystemen. Om internationell påverkan bidrar till ökad 
homogenitet av nationers utbildningssystem är det en risk att nationer-
nas innovativa kraft för att förändra utbildningssystemen utifrån lokala 
kontexter går förlorad (Pettersson, 2008). Om de internationella stor-
skaliga mätningarna dessutom har en agenda som går i utveckling mot 
mer fokus på konkurrenskraft och effektivitet och med mer fokus på 
individens bästa snarare än samhällets bästa (se t.ex. Uljens, 2007) 
stärker en anpassning av styrdokument denna riktning. 

 Anpassningen riskerar att inte bara ske på styrdokumentsnivå, an-
passningen kan till exempel även ske genom att utbildningssystemet 
anpassar val av ämnesinnehåll eller fokusering på visst innehåll. Det 
kan även vara så att mätningarnas utformning kan påverka utbild-
ningssystemet genom hur andra prov i systemet utformas, vilka kvali-
teter på kunskap som efterfrågas eller genom att elevernas studietekni-
ker förändras för att prestera bra resultat på mätningarna (Frederiksen 
& Collins, 1989). Man bör vara medveten om att mätningar gör 
mycket mer än att bara ge information; de formar också människors 
förståelse om vad som är viktigt att lära, vad lärande är och vad läran-
deobjekten är (Engeström, 2001; Lave 1993). Om en utveckling av ut-
bildningssystemet påverkas av de internationella mätningarna och de 
internationella mätningarna snarare har en neo-liberal agenda (se t.ex. 
Bouhali, 2015; Figazzolo, 2009) än en agenda i linje med den be-
skrivna nordiska modellen, med ett mer solidariskt utjämnande system 
(se t.ex. Blossing, Imsen & Moos, 2014), så påverkas utvecklingen i 
den riktningen.  

Ser man anpassningen av de svenska läroplanerna i ett längre per-
spektiv och som en utvecklingsriktning, skulle andra hot kunna formu-
leras. Då skulle man kunna driva tesen att olikheter, i betydelsen avvi-
kelser från det som mäts, på längre sikt kommer att bli mindre och 
mindre attraktiva att argumentera för och att de internationella storska-
liga mätningarnas ramverk istället kommer att bli en slags global läro-
plan (Serder, 2017). Risken är då att man tappar den nationella påver-
kan över delar av utbildningssystemet och en internationell storskalig 
mätning kunna bli en aktör som skapar, medskapar och omskapar de 
verkligheter den vill mäta (Serder, 2017). 
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Validitet och validering 

Validitet, eller giltighet, kan sägas utgöra en grund i kvalitetssäkring 
av kunskapsundersökningar (se t.ex. Newton & Baird, 2016; Taylor, 
2013). Validitet kan övergripande beskrivas som att det innebär att 
kunskapsundersökningarna ska pröva det som avses att prövas och 
göra det på ett sådant sätt att resultaten blir så informativa och använd-
bara som möjligt. Innebörd och definition av begreppet validitet har 
under en lång tid diskuterats och har gått från den traditionella definit-
ionen som handlar om att bedöma det som verkligen ska bedömas till 
en utvidgad betydelse, där inferenser, användning och konsekvenser är 
i fokus (se t.ex. Messick, 1989). 

Validering är processen som sker när kvaliteten på och styrkan i de 
föreslagna tolkningarna och användningarna av kunskapsundersök-
ningar ska utvärderas (Taylor, 2013). Validering av kunskapsunder-
sökningar innebär då att man utvärderar om de föreslagna slutsatserna 
och tolkningarna stöds av logiska argument och empiriska bevis. En 
konsekvens av detta är att validitet inte längre uteslutande ses som en 
egenskap hos kunskapsundersökningen utan snarare handlar om tolk-
ningarna och slutsatserna som görs utifrån kunskapsundersökningen.  

Syftet med det här avsnittet är att beskriva utvecklingen av validi-
tetsbegreppet för att mot den bakgrunden diskutera validitetsfrågor 
och relevansbegreppet i samband med storskaliga mätningar. I slutet 
av avsnittet beskrivs en argumenterande metod för validering (Bach-
man, 2005) som avses att användas för att analysera och diskutera re-
sultaten i denna avhandling. 
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Validitet 

”Validity is the most important term in the educational and psychological 
measurement lexicon. Measurement professionals are generally happy to 
agree about that. What they are less happy to agree about is what the term 
ought to mean.” (Newton & Baird, 2016, sid 173) 

 
Validitet är ett viktigt begrepp som länge varit en central utgångspunkt 
för utformning och utvärdering av bedömningar. Dess exakta innebörd 
är omtvistad men många menar att hög validitet innebär att mätinstru-
menten ska pröva det som avses prövas, att tolkningarna och slutsatser 
är giltiga och att det görs på ett sådant sätt att resultaten blir så infor-
mativa och användbara som möjligt. Validiteten är oftast knuten till i 
vilken utsträckning mätningen, i relation till fastställda ramverk, prö-
var relevanta kunskaper och om de ger provtagaren möjligheter att 
visa sina kunskaper. Den inkluderar även giltigheten i tolkningar och i 
användandet av tolkningarna. Validitetsteori är avgörande för att väg-
leda valideringsprocessen och därigenom säkerställa kvaliteten på 
mätningen. Validitetsbegreppet är och har varit under kontinuerlig ut-
veckling. Validitet introducerades under tidigt 1900-tal och har sedan 
dess haft olika definitioner och innebörder som definierats på olika 
sätt. Därför är det viktigt att studera validiteten och definiera hur den 
avses att användas i denna avhandling. Validitetsbegreppet har ut-
vecklats från en relativt snäv och kriterierelaterad definition till att 
mot slutet av 1900-talet utvecklas mot ett mer enhetligt begrepp. Det 
som såg ut att vara ett begrepp vars innebörd man började närma kon-
sensus kring (t.ex. Moss, 1995; Shepard, 1993) har under början av 
2000-talet visat sig inte vara sant. Diskussionen fortgick med en inten-
siv debatt i forskarvärlden kring dess definition och dess omfång (se 
t.ex. Borsboom, Mellenbergh & van Heerden, 2004; Cizek, 2012; 
Lissitz & Samuelsen, 2007; Mehrens, 1997; Newton, 2012; Newton & 
Shaw, 2014; Popham, 1997).  

Utvecklingen av validitetsbegreppet kan beskrivas (enligt 
Borsboom & Wijsen, 2016) som att det inledningsvis handlade om 
sanningen (se t.ex. Thorndike, 1918) – Mäter en mätning vad den av-
ser att mäta? För att sedan handla om bevis (se t.ex. Messick, 1989) – 
Har vi tillräckliga empiriska och teoretiska bevis för att berättiga en 
given tolkning av mätresultatet? För att nu bland annat handla om an-
vändningen av en mätning eller om användningen av en tolkning är 
berättigad eller inte (se t.ex. Kane, 2016). Frågan om användningen 
kan argumenteras för att innehålla frågeställningar om både sanning 
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och bevis eftersom den kräver att man måste specificera vad man vill 
uppnå genom användningen av en mätning, vilket vanligtvis innebär 
såväl moraliska som ideologiska överväganden (Markus & Borsboom, 
2013). 

Det är flera anledningar och orsaker till den rådande oenigheten, 
men de två mest uppmärksammade diskussionerna handlar om vad va-
liditeten bör omfatta och vad validiteten bör tillämpas på (Newton & 
Shaw, 2016). Historiskt har man talat om tre typer av validitet: inne-
hålls-, kriterierelaterad och begreppsvaliditet (Gipps, 1994; Henriks-
son, 2010) medan många på senare tid ser validitet inte enbart som en 
egenskap hos mätinstrumentet utan också kopplat till bland annat hur 
resultaten används och vilka konsekvenser de har för provdeltagaren 
(Kane, 2013; Messick, 1989).  

Vid diskussion om validitet på utbildningssystemnivå återfinns be-
nämningen systemvaliditet (Fredriksen & Collins, 1989). Systemvali-
diteten är ett mått på hur en utvärdering främjar undervisningspraktik 
som gynnar önskat lärande. Om ett utbildningssystem anpassar sig till 
karakteristiken hos en kunskapsmätning och dess resultat, uppkommer 
hot mot systemvaliditeten (Fredriksen & Collins, 1989). Risken finns 
att resultaten från kunskapsmätningar, snarare än att vara passiva indi-
katorer på elevers kunskapsnivå, blir medel för återkoppling i ett an-
passningsbart utbildningssystem. Att utbildningssystem kan komma 
att anpassa såväl styrdokument som undervisningspraktiker för att pre-
stera så bra som möjligt i dessa mätningar som utvärderar själva ut-
bildningssystemet. Om de internationella mätningarna anses som vik-
tiga för utvärderingen i ett utbildningssystem blir risken för påverkan 
högre då detta sker i högre utsträckning ju viktigare mätningen anses 
vara (Corbett & Wilson, 1988). Utbildningssystemet kan pressas att 
modifieras för att nå högre resultat i dessa mätningar (Darling-Ham-
mond & Wise, 1985; Madaus, 1988) vilket skulle vara ett hot mot 
systemvaliditeten. 

Det kan konstateras att även om det finns skillnader i den rådande 
definitionen av validitet verkar det i alla fall finnas konsensus bland 
validitetsteoretiker kring (Cisek, 2016): 
 
1. Att validitet inte handlar om själva mätinstrumentet, utan snarare 

om de avsedda inferenser eller tolkningarna som görs utifrån mät-
resultatet (Cronbach, 1971; Messick, 1989),  

2. Att även om olika definitioner om validitet diskuteras eftersträvas 
en enhetlig, allomspännande definition av validitet (Messick, 
1989), 
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3. Att validitet inte är en dikotom variabel utan att det snarare handlar 
om grader av validitet (Messick, 1989; Zumbo, 2007),  

4. Att validering inte är en engångsföreteelse, utan en process som 
måste omprövas om olika förutsättningar inom och utanför mät-
ningen förändras. I så fall behöver giltigheten i tidigare valide-
ringar undersökas igen (Shepard, 1993), 

5. Att en validering alltid innehåller ett mått av värderingar, till ex-
empel genom vilka argument som används och vilken vikt de olika 
argumenten ges (Messick, 1975). 

Kriterierelaterad validitet 
Vid tidigt 1900-tal började begreppet kriterierelaterad validitet använ-
das. Kriterierelaterad validitet avser att hitta ett systematisk förhål-
lande mellan provresultat och kriterier som är externa men kopplade 
till variabeln som avses mätas. Man definierar ett kriterium som det 
”sanna” värdet på det som avsågs att mätas och validiteten utvärderas 
genom att undersöka förhållandet mellan provresultatet och resultat 
för kriteriet (Thorndike, 1918). Till exempel definierades validitet som 
”the correlation between the actual test scores and the ’true’ criterion 
score” (Cureton, 1951, sid 623) och det hävdades även att ”a test is 
valid for anything with which it correlates” (Guilford, 1946, sid 429). 
Kriterierelaterad validitet delas ofta in i samtidig och prediktiv validi-
tet. Samtidig validitet skulle innebära till exempel hur väl provresultat 
från en mätning korrelerar med provresultat från en motsvarande mät-
ning av samma kriterier. Prediktiv validitet skulle till exempel inne-
bära hur väl provinstrumentet har kunnat prognostisera exempelvis 
kriteriet studieframgång (Kane, 2006). 

Innehållsvaliditet 
Innehållsvaliditet anger i vilken grad provuppgifter representerar det 
kunskapsområde som avses att mätas. Detta kan täcka såväl att upp-
gifterna är representativa för området, genomförandet görs på ett 
lämpligt och rättvist sätt, och urvalet är tillräckligt stort för att urvals-
fel ska kunna undersökas (Kane, 2013). Analyser av innehållsvaliditet 
genomförs ofta genom bedömningar av ämnesexperter eller provut-
vecklare i form av ”a review of the test content by subject-matter ex-
perts” (Angoff, 1988, sid 22). En kritik mot valideringen av innehålls-
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validitet är att bevisen för innehållsvaliditeten tenderar att vara subjek-
tiva, provutvecklarna har en tendens att bekräfta sina egna föreslagna 
tolkningar (Kane, 2006). 

Begreppsvaliditet 
I mitten av 1950-talet introducerades begreppsvaliditeten som ett al-
ternativ eller komplement till kriterierelaterad validitet och innehålls-
validitet (Moss, 2007). Fokus skiftade från att handla om utvecklandet 
av mätinstrumentet till att handla om relationen mellan mätinstrumen-
tet och en föreslagen tolkning (Cronbach & Meehl, 1955; Cronbach, 
1971). 

Begreppsvaliditeten kom att utvecklas som en beskrivning av en 
sammanhållen syn på validitet (Loevinger, 1957). Ett betydande in-
lägg i utvecklingen av validitetsbegreppet kom från Messick som före-
slog att det som ska valideras är tolkningar och användningar av prov-
resultat. Messick (1989) definierar validitet som: ”Validity is an inte-
grated evaluative judgment of the degree to which empirical evidence 
and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of 
inferences and actions based on test scores or other modes of assess-
ment.” (Messick, 1989, sid 13). 

Messick tydliggör också att det handlar om en grad av validitet som 
kan vara mer eller mindre argumenterad för. I en modell skapad av 
Messick (1989) beskrivs en struktur för en valideringsprocess av den 
sammanhållna synen på validitet (se figur 3). Modellen består av två 
aspekter, där den ena beskriver utgångspunkter för värdering av mät-
ningens utformning, genom inferenser/slutsatser och konsekvenser, 
och den andra beskriver provets olika funktioner, genom tolkningar 
och användning av provresultat. Dessa två aspekter kan sedan korsas 
så att till exempel frågor om provets inferenser och användning av 
provresultat fokuseras (övre högra rutan). I denna ruta återfinns frågor 
om den konkreta användningen av ett resultat är rimligt utifrån den ut-
formning som bedömningen har. Inom denna korsning blir till exem-
pel en aktuell fråga hur relevant och användbart användandet av ett 
provresultat är för en viss tolkning eller slutsats. Hur relevant är det att 
dra slutsatser om Sveriges 15-åringars matematikkunnande med un-
derlag i provresultaten från internationella storskaliga mätningar? På 
liknande sätt kan de två aspekterna korsas för att andra frågeställ-
ningar som kopplar mätningens inferenser och konsekvenser mot tolk-
ningen och användningen av provresultatet. 
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Figur 3. Figur av Messicks validitetsbegrepp (Messick, 1989, sid 20). 

Messick (1990) presenterade också en progressiv matris med aspekter 
av validitet (se figur 4). Där argumenterar han för att i den första rutan 
med begreppsvaliditet, där de inferenser eller bevis för trovärdigheten 
i tolkningen av provresultatet återfinns, är en bas för de övriga de-
larna. När man rör sig åt höger i matrisen tillkommer inferenser av an-
vändandet av provet, vilket också har sin bas i begreppsvaliditeten. 
Dock finns förbehållet att inferenser eller bevis antingen redan inne-
håller eller förstärks av specifika bevis för relevansen av resultatet till 
det tillämpade syftet, och för användbarheten av resultatet i det speci-
fika fallet. Även den vänstra rutan på andra raden, som handlar om 
konsekvenser av tolkningarna, inkluderar begreppsvaliditet då be-
greppsvaliditeten behövs för att värdera påverkan på värderingar. Den 
sista rutan inkluderar bedömningar av såväl potentiella som faktiska 
sociala konsekvenser. När man gör ett avvägande eller argumenterar 
för de sociala konsekvenserna förutsätter och bidrar det till värde-
ringar av såväl begreppsvaliditeten, relevansen och användbarheten. 
 

 Test interpretation 
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Social Consequences 
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Figur 4. Figur av Messicks validitetsbegrepp med aspekter av validitet i form av en 
progressiv matris (Messick, 1990, sid 26). 

Två hot mot begreppsvaliditeten beskriver Messick (1989) som under-
representation (construct underrepresentation) och irrelevans (con-
struct-irrelevant variance). Underrepresentation innebär att det som 
avses att mätas inte täcks fullt ut av mätinstrumentet. I PISA handlar 



 55 

det till exempel om att mäta kunskaper i matematik i förhållande till 
ett definierat ramverk. En underrepresentation skulle innebära att upp-
giftsmaterialet inte täcker alla delar i ramverket och att utfallet av mät-
ningen inte är representativt för elevens kunskaper av hela det be-
skrivna området utan endast en delmängd av detta. Irrelevans skulle 
innebära att uppgifter eller bedömningen är irrelevanta för att mäta av-
sedda kunskaper. Det kan till exempel handla om att ett kunskapsprov 
prövar kunskaper som ligger utanför det beskrivna ramverket som av-
ses att prövas. Irrelevans kan även handla om när andra faktorer som 
är irrelevanta för att mäta avsett ramverk påverkar resultaten som till 
exempel om bedömarna tolkar andra faktorer än de avsedda. 

Validering 
Validering är, som ovan beskrivs, en process. Om validering skriver 
Messick (1990) bland annat att ”To validate an interpretive inference 
is to ascertain the extent to which multiple lines of evidence are con-
sonant with the inference, while establishing that alternative infer-
ences are less well supported.” (Messick, 1990, sid 3). Att validera en 
inferens handlar således om att undersöka flera olika beläggskedjor 
där de som stödjer en föreslagen tolkning eller en avsedd användning 
kallas för konvergenta belägg. De undersökningar som reducerar alter-
nativa inferenser, och därigenom motsäger en föreslagen tolkning eller 
ger större trovärdighet till en alternativ tolkning, kallas diskrimine-
rande belägg (Messick,1990). Denna tolkning leder in på metoder för 
validering genom att undersöka och ge argument för olika föreslagna 
tolkningar. Fokus kommer i kommande avsnitt att ligga på valide-
ringsmodeller som bygger på ett strukturerat argumenterande. 

Det finns även valideringsmodeller som inte bygger på strukturerat 
argumenterande. Ett exempel på detta är en socio-kognitiv valide-
ringsmodell (Shaw & Weir, 2007; Weir, 2005) som definieras i ett 
ramverk, ursprungligen utvecklat för språkprov. Detta ramverk, jäm-
fört med de argumentationsbaserade metoderna, inkluderar inte expli-
cit en formell argumentationsstruktur för att organisera validitetsbe-
lägg (Xi & Davis, 2016). Det definieras som socio-kognitivt genom att 
det avser att betrakta både provtagarens kognitiva förmågor och pro-
cesser såväl som det sociala sammanhang där uppgiften utförs (Weir, 
2005). Istället för en strukturerad argumentationsmodell fokuseras i 
denna typ av validering fördefinierade områden inom vilka belägg för 
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validitet bör erhållas. Förutom att inkludera områden som tydligt på-
minner om innehållsvaliditet, kriterierelaterad validitet och konse-
kvensvaliditet (genom att fokusera sociala konsekvenser) inkluderas 
även en bedömningsvaliditet och en teoribaserad validitet. Bedöm-
ningsvalideten behandlar bland annat konsistensen i bedömningen och 
undersöks med olika typer av reliabilitetsmått. Den teoribaserade vali-
diteten, senare refererad till som kognitiv validitet (Khalifa & Weir, 
2009), omfattar båda provtagarnas kognitiva processer vid genomfö-
randet och de resurser som de tar med sig till provsituationen (t.ex. 
kunskaper i det som avses att prövas). 

Validering genom en argumentbaserad metod 
Genom att bygga vidare på bland annat Messicks validitetsmodell har 
Kane (1992, 2006, 2013, 2016) utvecklat en syn på validering som in-
nefattar en argumentationsbaserad metod. Avsikten är att utveckla en 
modell som möter upp en del av kritiken mot Messicks modell. Kriti-
ken består bland annat av att Messicks modell är alltför abstrakt och 
teoretisk för att kunna tillämpas i praktiken (Kane, 2013). Han 
beskriver sin syn på validitet som: ”I think of validity as the extent to 
which the proposed interpretations and uses of test scores are justified. 
The justification requires conceptual analysis of the coherence and 
completeness of the claims and empirical analyses of the inferences 
and assumptions inherent in the claims.” (Kane, 2016, sid 198). 

Den argumentbaserade valideringen involverar två steg. Först ett 
formulerande av den avsedda tolkningen eller användningen och se-
dan ett utvärderande genom validitetsargument. I det första steget, 
som kallas det tolkande argumentet (interrpretation/use argument), 
formuleras den tolkning eller användning som avses göras. Sedan for-
muleras den kedja av inferenser och antaganden som leder hela vägen 
från den observerade prestationen på mätningen till slutsatser och be-
slut som bygger på användningen av mätresultatet. I det andra steget, 
som kallas validitetsargumentet (validity argument), utvärderar man 
eller troliggör varje inferens, varje steg, i det tolkande argumentet. 
Varje steg måste grundas med olika typer av bevis för att visa att infe-
rensen håller. 

För att illustrera valideringen av bedömningsprocessen presenterade 
Kane, Crooks och Cohen (1999) en broanalogi, som beskriver hur 
tolkningar måste vara tillförlitliga i tre steg (broar) för att göra en slut-
sats valid. Det första stegen är att specificera det tolkande argumentet 
och vilka bevis som behövs för att validera detta. Det är viktigt att 
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vara så tydlig som möjligt om de avsedda tolkningarna och använd-
ningarna av bedömningen och om vilka typer av bevis som behövs för 
att validera dessa tolkningar och användningar. De skriver fram tolk-
ningarnas roll för vad det innebär att mätningen har hög validitet, att 
de tolkningar som representerar broarna (se figur 5) sägs vara valida 
endast i den utsträckning som dessa tolkningar stöds av lämplig evi-
dens.  

 
Figur 5. Figur av broanalogin (Kane m.fl., 1999). 

Som vi ser i figur 5, börjar broanalogin i att vi har en observation av 
en prestation (av till exempel elevsvar från en elev som genomfört en 
mätning). Den första bron utgörs av att prestationen ska kodas (eller 
bedömas) för att erhålla en observerad poäng (t.ex. i form av en po-
äng). I detta steg (denna bro) måste vi exempelvis göra det troligt att 
alla provprestationer är utslag av försök att lösa uppgiften, men vi 
måste även kunna argumentera för att bedömningskriterierna är rim-
liga och att bedömningen är utförd på ett korrekt och konsistent sätt 
(Kane m.fl., 1999). I fallet med PISA handlar det till exempel om att 
elevernas prestationer på PISA-provet ska bedömas (inom PISA-pro-
jektet kallas det att elevsvaren kodas) och att den bedömningen görs 
korrekt och reliabelt. Att bedömningen är reliabel undersöks inom 
PISA bland annat i form av multipelkodning där samma elevsvar be-
döms av flera kodare och utfallet jämförs. Målet är en minst nå en 
överensstämmelse på 92 procent mellan kodare inom ett land (OECD, 
2015b). Det genomförs även en kontrollkodning där fiktiva elevsvar 
infogas bland de riktiga elevsvaren och kodas i samtliga deltagande 
länder och utfallet jämförs. För detta steg gäller även att bedömning-
arna görs i relation till den avsedda tolkningen av elevernas prestat-
ionsnivåer. Till exempel antas att eleverna verkligen visar vad de kan, 
att de är motiverade att prestera men även att det inte finns några hin-
der för dem att visa sina kunskaper.  

Den andra bron utgörs av en generalisering från den observerade 
prestationen till att gälla för en mer generaliserad poäng (Kane m.fl., 
1999). I detta steg (denna bro) gäller det att troliggöra att prestationen 
skulle vara densamma eller av motsvarande kvalitet på motsvarande 
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mätningar eller på andra liknande uppgifter. Bland annat bygger detta 
på att antagandet att det är ett slumpmässigt urval av prestationer på 
uppgifter eller åtminstone ett representativt urval och att alla uppgifter 
mäter aspekter av ett gemensamt konstrukt. Generaliseringsmöjlighet-
erna ökar till exempel om en mätning innehåller många mätpunkter 
(provuppgifter). I fallet med PISA använder PISA-studien en roterad 
design. Detta innebär att alla elever inte gör samma uppgifter och att 
man därmed kan öka antalet uppgifter som används, vilket gynnar ge-
neraliseringsmöjligheten. Detta innebär dock att den enskilda elevens 
resultat inte har lika hög generaliseringsmöjlighet. 

Den tredje bron utgörs av extrapolering av den generaliserade po-
ängen till en målpoäng (Kane m.fl., 1999). En extrapolering från slut-
satser om hur den generaliserade poängen från en viss uppsättning 
uppgifter till den större måldomän som avses att mätas. I detta steg 
(denna bro) gäller det bland annat att troliggöra hur väl den generali-
serade prestationen täcker det som mätningen avser att mäta. Om mät-
punkterna för den generaliserade poängen väl täcker det som avses att 
mätas ökar möjligheterna till extrapolering. I fallet med PISA avser 
PISA-studien att mäta mathematical literacy (OECD, 2013a) och ex-
trapoleringen kan då handla om hur väl mått på mathematical literacy 
representeras av den generaliserade poängen. 

I broanalogin fokuseras en valideringsprocess från observerad pre-
station till en måldomän (Kane m.fl., 1999). Med avhandlingens syfte 
och frågeställningar i åtanke skulle snarast den första och tredje bron 
vara intressant. Den första bron genom att den bland annat berör ge-
nomförandet, att eleverna verkligen visar vad de kan och att de är mo-
tiverade att prestera. Den tredje bron skulle kunna vara intressant för 
relevansen i innehållet om måldomänen definieras som matematik-
kunskaper för svenska 15-åringar i en svensk kontext. En extrapole-
ring från den generaliserade poängen i PISA till måldomänen skulle 
då behöva undersökas, hur väl den generaliserade domänen täcker 
måldomänen, det vill säga genom att analysera hur väl styrdokument 
och mätinstrument i PISA täcker matematiken i den svenska kontex-
ten.  

Denna avhandling fokuserar internationella storskaliga mätningars 
relevans för att deras resultat ska tolkas i en specifik kontext och 
handlar snarast om de inferenser som gjorts med resultaten som un-
derlag. Kanes modell handlar närmast om tolkning av mätresultat även 
om Kane i en artikel (Kane, 2004) presenterar en möjlig fjärde bro 
som skulle innebära en till extrapolering, denna gång från målpoängen 
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via ett utnyttjande av målpoängen till ett beslut. I nästa avsnitt present-
eras en valideringsmodell som riktar in sig på användning av mätre-
sultat och konsekvenser av användning av mätresultat.  

Validering genom validitetsargument och användningsargument 
En modell som kombinerar Messicks validitetsteori och Kanes valide-
ringsmetod är Bachmans (2005) assessment utilization argument, 
AUA. Bachman hänvisar till den tidigare presenterade argumentbase-
rade metoden, men menar att denna främst riktar in sig på påståenden 
om tolkning av mätresultatet och inte om frågor om användning och 
konsekvenser av användning av mätningar. Eftersom syftet för denna 
avhandling fokuserar på användning av resultaten från en mätning är 
denna modell speciellt intressant.  

Grunden är Toulmins (1958, 2003) argumentationsanalysmodell. 
Denna modell går ut på att påståenden förstås mot bakgrund av den 
data den baseras på. I denna modell finns sedan premisser och invänd-
ningar som styrker eller motsäger inferensen från dataunderlaget till 
det föreslagna påståendet. Premisserna är påståenden som ger legiti-
mitet för inferensen från dataunderlaget till det föreslagna påståendet 
och som behöver backas upp för att ges legitimitet. Invändningarna 
består av förutsättningar som kan motsäga eller kullkasta den före-
slagna inferensen. I modellen beskrivs att uppbackningar är belägg 
som stödjer premissen eller försvagar invändningen. I användningen 
av modellen i denna avhandling används termen uppbackningarna för 
både stöd och försvagningar av premisser respektive invändningar, då 
även invändningarna måste ges uppbackning för att visa att de gäller 
eller inte gäller. Bachman (2005) använder sig av denna modell i sin 
argumentationsanalysmodell (se figur 6). 
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Figur 6. Argumentationsstruktur. Efter Toulmin (2003) och Bachman (2005). 

I Bachmans AUA används Toulmins modell i två omgångar, dels som 
ett validitetsargument som validerar tolkningen, dels som ett använd-
ningsargument, som validerar användningen av tolkningen (se figur 
7).  

 
Figur 7. Strukturen på AUA. Efter Bachman (2005). 

Denna uppdelning argumenteras för även av Cizek (2016) som ännu 
tydligare poängterar att det är två separata delar genom att påstå att 
”validation of an intended score inference and justification of a speci-
fic test use – are not only separable, they cannot be combined.” 
(Cizek, 2016, sid 214) och att dessa delar således måste behandlas se-
parat. 

Den första delen i AUA är validitetsargumentet (Bachman, 2005). I 
fallet med PISA-undersökningen skulle validitetsargumentet kunna 
handla om kopplingen från elevprestation till erhållen tolkning av 
kunskaper i den matematik som PISA:s ramverk beskriver. Påståen-
det/tolkningen skulle kunna formuleras som ’Resultaten från PISA-
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undersökningen visar svenska elevers kunskaper i matematik så som 
det är beskrivet i PISA:s ramverk’ och data/prestation skulle då vara 
’Svenska elevers prestationer på matematikuppgifterna i PISA-pro-
ven’. Premisser och invändningar kan skapas utifrån provgenerella 
frågor som egenskaper hos provinstrumentet, syfte och form på be-
dömningen samt hur analysen från prestation till resultat formas, men 
premisserna och invändningarna kan även skapas utifrån förutsätt-
ningar för svenska elever i form av genomförandeaspekter.  

Den andra delen i AUA är användningsargumentet (Bachman, 
2005). Användningsargumentet har samma struktur som validitetsar-
gumentet men validerar användningen av tolkningen. Dock börjar an-
vändningsargumentet i påståendet/tolkningen från validitetsargumen-
tet, som nu blir dataunderlaget för vilket användningsbeslutet ska bas-
eras på. Användningsargumentet blir beroende på vilket beslut man 
vill validera mot. Argumentet byggs upp på samma sätt med premisser 
och invändningar även om dessa blir andra än i validitetsargumentet. 

I fallet med PISA-undersökningen skulle användningsargumentet 
handla om kopplingen från tolkning av kunskaper i den matematik 
som PISA:s ramverk beskriver till det användande av resultaten som 
man vill validera. Bakgrundsdata blir nu, från det tidigare tolkningen, 
’Resultaten från PISA-undersökningen som visar elevernas kunskaper 
i matematik så som det är beskrivet i PISA:s ramverk’ och ett beslut 
kan, med anledning av avhandlingens syfte, formuleras som ’Resulta-
ten från PISA-undersökningen är relevant att använda för att under-
söka svenska elevers matematikkunskaper i en svensk kontext’. 

Fyra olika typer av premisser för användningsargumentet föreslås 
(Bachman, 2005). De fyra olika typerna av premisser är relevans, an-
vändbarhet, avsedda konsekvenser och tillräcklighet. De tre första av 
dessa har kopplingar till cellerna i Messicks (1989) matris som hand-
lar om relevans, användbarhet och sociala konsekvenser (aspekten an-
vändning av provresultat i Messicks matris).  

Premisser av typen relevans (relevance) handlar om den angivna 
tolkningen är relevant för den föreslagna användningen. I fallet med 
PISA skulle en sådan premiss till exempel kunna formuleras som 
’Ramverk och uppgifterna i PISA speglar matematiken så som den be-
skrivs i en svensk kontext’. Den skulle behöva uppbackas av till ex-
empel analys av PISA:s styrdokument och PISA:s provinstrument i 
förhållande till nationella styrdokument och nationella mätningar. 

Premisser av typen användbarhet (utility) handlar om den angivna 
tolkningen är användbar för den föreslagna användningen. De handlar 
om den angivna tolkningen ”provides information that increases the 
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probability of making the appropriate decisions, or of avoiding deci-
sion errors” (Bachman, 2005, sid 19). I fallet med PISA skulle en så-
dan premiss till exempel kunna formuleras som ’Prestationsresultaten 
från PISA-undersökningen är användbara som underlag för att mäta 
nivån på svenska elevers kunskaper i matematik’. Den skulle behöva 
uppbackas av till exempel analys av om de korrelerar med andra mått 
på kunskaper i matematik i en nationell kontext och således är an-
vändbara. Detta innebär att man skulle kunna hävda att användningen 
är användbar även om den inte har hög relevans. Detta innebär dock 
att en tolkning kan ha hög användbarhet även om den inte har hög re-
levans. Ett prov i läsförståelse skulle kunna ha hög korrelation med 
kunskaper i matematik och därmed kunna tolkas vara användbart för 
att mäta kunskaper i matematik men inte ha en hög relevans. Använd-
barheten kan också ge underlag till en premiss så som ’PISA genom-
förs på ett sådant sätt att de svenska eleverna får möjlighet att visa sitt 
matematiska kunnande’. Den skulle behöva uppbackas till exempel av 
analyser av förutsättningarna för genomförandet ur en nationell kon-
text. 

Premisser av typen avsedda konsekvenser (intended consequences) 
handlar om konsekvenserna av att använda bedömningen och att före-
slagna användningen kommer att gynna till exempel elever, företag, 
institutioner, skolsystemet eller samhället i stort. I fallet med PISA 
skulle en sådan premiss till exempel kunna formuleras som ’Konse-
kvenserna av användningen av resultaten från PISA-undersökningen 
för att undersöka svenska elevers matematikkunskaper gynnar skolut-
vecklingen i Sverige’. Den skulle behöva uppbackas med analyser om 
vad PISA-undersökningen bidrar med, hur den påverkar skolutveckl-
ingen och vilka konsekvenser dess användning har. Frågor om hur re-
sultat och tolkningar används och vilka konsekvenser de får är viktiga 
frågor och mycket av den rådande kritiken mot internationella storska-
liga mätningar baseras i dessa frågor (se t.ex. Fredriksson, Karlsson 
och Pettersson, 2018). Dessa frågor bedöms dock ligga utanför fråge-
ställningarna i denna avhandling. 

Premisser av typen Tillräcklighet (Sufficiency) handlar om bedöm-
ningen ger tillräcklig information för den föreslagna användningen. I 
fallet med PISA skulle en sådan premiss till exempel kunna formule-
ras som ’Resultaten från PISA-undersökningen ger tillräcklig inform-
ation för att undersöka svenska elevers matematikkunskaper’. Den 
skulle bland annat behöva uppbackas av en analys av täckningsgraden 
av ramverk och mätinstrumentet i PISA ur ett nationellt perspektiv. 



 63 

Det kan sedan formuleras invändningar mot dessa fyra typer av pre-
misser. Beroende på vad det är för användning som ska göras eller be-
slut som ska tas utifrån en tolkning av en prestation måste olika pre-
misser och invändningar formuleras och underbyggas. Den strukture-
rade formen på denna modell och dess inkluderande av användningen 
av en tolkning av en mätning gör den användbar i analysen av fråge-
ställningarna i denna avhandling (se exempel i figur 8). 

 
Figur 8. Exempel på användningsargument (Bachman, 2005) med möjliga premis-
ser och invändningar för denna avhandling. 

Validering genom validitetskedja 
En valideringsmodell som kombinerar en tydligt definierad uppsätt-
ning valideringskriterier och strukturen av ett argumentbaserat tillvä-
gagångssätt kan beskrivas som en valideringskedja, se figur 9, 
(Crooks, Kane & Cohen, 1996). I denna kedja beskrivs åtta konceptu-
ellt distinkta faser och valideringen bygger på en noggrann granskning 
av var och en av dessa faser. De åtta faserna liknas vid åtta länkar i en 
kedja, med en svaghet i någon av länkarna försvagas hela kedjan. Uti-
från dessa länkar kan hot mot validiteten formuleras.  



 64 

 
Figur 9. Valideringskedja (Crooks, Kane & Cohen, 1996). 

Valideringskedjan beskrivs nedan med de internationella storskaliga 
mätningarna i matematik som exempel. För denna beskrivning har en 
svensk översättning av valideringskedjan gjorts av författaren, se figur 
10. 

 
Figur 10. Svensk översättning av valideringskedjan (Crooks, Kane & Cohen, 1996). 

För internationella storskaliga mätningar i matematik innebär denna 
kedja att en slumpvis utvald elev deltar i mätningarna i form av ett ge-
nomförande av ett kunskapsprov som innehåller ett urval av den totala 
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mängden matematikuppgifter som ingår i studien. Dessa studier an-
vänder sig av matrissampling där olika elevgrupper genomför olika, 
men överlappande, urval av matematikuppgifter. Matrissamplingen le-
der till en större domäntäckning då fler matematikuppgifter används 
för att undersöka hela urvalet. Genomförandet är styrt genom utbil-
dade provledare som följer ett förutbestämt manus för genomförandet. 
Ingen anpassning av genomförandet sker för enskilda elever. 

Genomförandet leder till uppgiftsprestationer för de av eleven ge-
nomförda matematikuppgifterna. Uppgiftsprestationerna genomgår en 
bedömning, automatisk eller manuell, där varje elevsvar tilldelas en 
kvalitativ kod som kan ses som elevens resultat från uppgifterna. Re-
sultatet från enskilda uppgifter aggregeras till ett kombinerat resultat i 
form av en samling koder på de uppgifter som eleven genomfört. Ef-
tersom den enskilde eleven endast genomfört ett urval av matematik-
uppgifterna kan det kombinerade resultatet inte direkt jämföras med 
kombinerade resultat från elever som genomfört ett annat urval av ma-
tematikuppgifter då bland annat svårighetsnivån på uppgifterna kan 
skilja sig åt. Att jämföra resultat, till exempel genom andelen elever 
som löst uppgiften, blir inte relevant då olika elevgrupper genomfört 
olika matematikuppgifter.  

Det kombinerade resultatet från den specifika bedömningen kan 
istället generaliseras till att gälla ett resultat för den bedömda domänen 
som representerar hela domänen med liknande uppgifter. Detta ge-
nomförs genom att tillämpa item response theory (IRT) (se t.ex. Mul-
lis, Martin, Foy & Arora, 2012; OECD, 2014a). Enligt IRT krävs en 
viss förmåga för att svara på en uppsättning uppgifter, elevernas svars-
mönster på dessa uppgifter bör då visa en regelbundenhet som kan 
modelleras med de underliggande egenskaperna hos uppgifterna. 
Denna regelbundenhet kan användas för att karakterisera såväl ele-
verna som uppgifterna och skapa en gemensam skala för den bedömda 
domänen, även om inte alla elever har genomfört samma uppgifter.  

För att öka mätningens noggrannhet använder de internationella 
storskaliga mätningarna plausibla värden (se t.ex. Mullis m.fl., 2012; 
OECD, 2014a). Varje elev tilldelas flera plausibla värden som be-
stäms genom att slumpa ett antal möjliga resultat genom en kombinat-
ion av IRT-skalningen av matematikuppgifterna och en latent regress-
ionsmodell samt genom att använda information från elevenkäterna. 
Det kan ses som att resultatet från den bedömda domänen extrapoleras 
till ett resultat för måldomänen som representerar samtliga uppgifter 
inom måldomänen.  
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Eftersom de internationella storskaliga mätningarna inte har för av-
sikt att mäta enskilda elevers kunskaper utan snarare genomsnittliga 
resultat på en nationell gruppnivå blir de tre avslutande länkarna inte 
aktuella för den enskilde eleven men kan tolkas för mätningen som 
helhet. Resultatet för elevernas resultat på måldomänen ger ett genom-
snittligt resultat på nationell nivå och detta resultat utvärdera och leder 
till ett omdöme om resultatet. Detta kan bland annat ske genom att 
jämföra tidigare nationella resultat eller genom att jämföra med andra 
länder men även genom mer djupgående analyser av resultat. Omdö-
met leder via beslut av bland annat politiker, forskare, skolledare och 
lärare till att handlingar utförs baserade på omdömet. Handlingarna le-
der till en påverkan på den svenska skolan och indirekt den enskilda 
eleven. 

Validitet och validering i denna avhandling 
Validitet kan, som ovan nämnts, tolkas att handla om i vilken grad be-
vis och teori stöder användbarheten och lämpligheten i de tolkningar 
och handlingar som är baserade på resultat från de undersökta proven. 
I den argumentdrivna valideringen med bland annat premisser och in-
vändningar handlar det om att formulera hypoteser som argumenteras 
för och leder till att belägg för att graden av validitet ska kunna argu-
menteras för. Fokus för denna avhandling ligger på användningen och 
tolkningen av resultat från internationella storskaliga mätningar och 
aspekten av validitet som huvudsakligen handlar om inferenser och 
användning av provresultat (jmf Messick, 1989). I detta fall blir frågor 
om relevans och användbarhet centrala frågeställningar.  

Avsikten är att använda en argumentbaserad metod där ett tolkande 
argument formuleras och sedan formuleras en kedja av inferenser och 
antaganden som bygger på användningen av provresultaten (Kane, 
2016). Dessa inferenser undersöks och bygger argument för eller emot 
inferenserna. I denna avhandling handlar det om en validering av re-
sultaten från de storskaliga internationella mätningarna och inte av va-
lidering av mätningarna i sig. Detta medför att det snarare handlar om, 
enligt valideringsmodellen AUA, användningsargument än om valide-
ringsargument, det vill säga att analysera om resultateten från storska-
liga internationella mätningarna är relevanta för att mäta kunskaper i 
en svensk kontext. Inom användningsargumenten berör avhandlingen 
tydligast premisser som handlar om relevans (relevance) som omfattar 
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om den angivna tolkningen är relevant för den föreslagna använd-
ningen. Avhandlingen berör även användbarhet (utility) som omfattar 
om den angivna tolkningen är användbar för den föreslagna använd-
ningen samt tillräcklighet (sufficiency) som omfattar om bedöm-
ningen ger tillräcklig information för den föreslagna användningen. 
Denna modell, användningsargumentet i AUA, bygger på en modell 
av Toulmin (1958, 2003) och ger en logisk argumentationsstruktur ge-
nom vilken påståenden om resultat kan styrkas eller motsägas. Denna 
modell anses därför vara lämplig för att undersöka forskningsfrågorna 
i denna avhandling. 

Detta innebär att i den beskrivna validitetskedjan (Crooks, Kane & 
Cohen, 1996), som huvudsakligen ämnas användas för att validera ett 
befintligt bedömningsinstrument, blir fokus för denna avhandling inte 
på de statistiska behandlingarna i länkarna aggregering, generalisering 
och extrapolering. Fokus blir inte heller på länkarna utvärdering, be-
slut och påverkan. Fokus blir snarare på länkarna genomförande och 
bedömning samt på användbarheten i resultatet (omdömet) för en av-
sedd tolkning. 

Då det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra till kun-
skaper om relevansen hos internationella kunskapsundersökningar i 
matematik, när dessa ska användas och tolkas i en nationell kontext, 
argumenteras relevansen för att vara knuten till i vilken utsträckning 
kunskapsundersökningarna prövar ett relevant innehåll, genomförs på 
ett relevant sätt och att resultaten är relevanta.  

Genom användning av användningsargumentet i valideringsmo-
dellen AUA och utifrån dessa tre områden skapas tre premisser. Dessa 
tre premisser utgör inferenser som undersöks och argumenteras för 
och emot. Dessa tre premisser analyseras i separata kapitel i denna av-
handling. Metodvalen för att analysera premisserna är problemdrivna 
och varierar beroende på respektive premiss samt väljs utifrån vad 
som är möjligt och lämpligt att använda. Metoderna beskrivs inom 
varje kapitel. 

Sammantaget leder dessa tre områden och dessa tre premisser (rele-
vant innehåll, genomförs på ett relevant sätt och relevanta resultat) till 
en argumentation i diskussionskapitlet om relevansen hos internation-
ella kunskapsundersökningar i matematik, när dessa ska användas och 
tolkas i en nationell kontext.  
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Tabell 4. De tre premisserna som avses att undersökas 

Premiss 1 Ramverk och uppgifter i PISA och TIMSS speglar matema-
tiken så som den beskrivs i en svensk kontext. 

Koppling till frå-
geställning i 
denna avhand-
ling 

Premissen är kopplad till frågeställningen ”På vilket sätt sam-
manfaller ramverken och kunskapsproven från de internation-
ella storskaliga kunskapsundersökningarna med styrdokument 
och kunskapsprov i den svenska skolan?” 

Koppling till AUA 
Koppling till AUA genom att handla såväl relevansen för den 
föreslagna användningen som om bedömningen ger tillräcklig 
information för den föreslagna användningen. 

Varför? 

Området relevant innehåll handlar om att bedöma relevansen 
och representativiteten hos kunskapsundersökningarna i för-
hållande till det som avses att mätas och i förhållande till infe-
renser som avses (Messick, 1993). 

På vilket sätt? 

Denna premiss undersöks genom analys av på vilket sätt ram-
verken och kunskapsproven från de internationella storskaliga 
kunskapsundersökningarna sammanfaller med styrdokument 
och kunskapsprov i den svenska skolan. Analysen genomförs 
med en komparativ innehållsanalys av de internationella mät-
ningarnas ramverk och kunskapsprov i förhållande till de 
svenska styrdokumenten och svenska nationella prov. Som 
analysverktyg används även begreppen underrepresentation 
och irrelevans (Messick,1990) för att argumentera för och mot 
relevansen. 
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Premiss 2 PISA och TIMSS genomförs på sådana sätt att de svenska 
eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper i matematik. 

Koppling till frå-
geställning i 
denna avhand-
ling 

Premissen är kopplad till frågeställningen ”På vilket sätt skiljer 
sig utformningen, formatet och förutsättningarna för de internat-
ionella kunskapsproven från kunskapsprov i en svensk kontext?” 

Koppling till AUA 

Koppling till AUA genom att behandla om den angivna tolk-
ningen är användbar för den föreslagna användningen genom 
att undersöka genomförandet av mätningarna och kontrastera 
detta mot den svenska kontexten. 

Varför? 

Området som handlar om de internationella mätningarna ge-
nomförs på ett relevant sätt, behandlar på vilket sätt utform-
ningen, formatet och förutsättningarna för de internationella kun-
skapsproven sammanfaller och skiljer sig från kunskapsprov i en 
svensk kontext. Genomförandet skrivs fram som en viktig länk i 
valideringen av ett kunskapsprov (Crooks, Kane & Cohen, 
1996). Denna länk bör undersökas eftersom ”The circumstances 
under which student performances are obtained can have major 
implications for the validity of the interpretations and actions re-
sulting from an assessment.” (Crooks m.fl, 1996, sid 268). 

På vilket sätt? 

Denna premiss undersöks genom analys av på vilket sätt ut-
formningen, formatet och förutsättningarna för de internationella 
kunskapsproven skiljer sig från kunskapsprov i en svensk kon-
text. Området delas upp i de tre underområdena utformning, for-
mat och förutsättningar och inom varje delområde undersöks en 
aspekt. I delområdet utformning undersöks den språkliga utform-
ningen matematikuppgifterna i de internationella kunskapspro-
ven i relation till kunskapsprov i en svensk kontext. I delområdet 
format undersöks dels det övergripande provformatet men även 
resultatjämförelser kopplade till provformaten digitala prov och 
papper-och-penna-prov. I delområdet förutsättningar undersöks 
de svenska elevernas motivation i förhållande till erhållna resul-
tat på matematikuppgifter genom att studera skillnader i prestat-
ion när samma matematikuppgifter förekommer i såväl en inter-
nationell mätning som i ett nationellt prov. 
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Premiss 3 
Prestationsresultaten från PISA- och TIMSS-undersökning-
arna är användbara som underlag för att mäta nivån på 
svenska elevers kunskaper i matematik. 

Koppling till frå-
geställning i 
denna avhand-
ling 

Premissen är kopplad till frågeställningen ”På vilket sätt sam-
manfaller resultaten från de internationella storskaliga kunskaps-
undersökningarna med resultat på matematikkunskaper i den 
svenska skolan?” 

Koppling till AUA 

Koppling till AUA genom att behandla om den angivna tolk-
ningen är användbar för den föreslagna användningen genom 
att undersöka samband mellan resultat i de internationella mät-
ningarna med resultat på matematikkunskaper i en svensk kon-
text. 

Varför? 

Området som handlar om resultaten är relevanta handlar om att 
undersöka ”[the] relationships of the test scores with other 
measures and background variables -- that is, elaborate the 
test's external structure.” (Messick, 1993, sid 5). Det handlar om 
den angivna tolkningen ”provides information that increases the 
probability of making the appropriate decisions, or of avoiding 
decision errors” (Bachman, 2005, sid 19). Att undersöka sam-
bandet mellan internationella och nationella mått är viktigt ef-
tersom om sambandet är starkt, kan man använda informat-
ionen från de internationella mätningarna för att stödja politiska 
beslut om det nationella utbildningssystemet (Wiberg, 2019). 

På vilket sätt? 

Denna premiss undersöks genom analys av på vilket sätt resul-
taten från de internationella storskaliga kunskapsmätningarna 
sammanfaller med resultat på matematikkunskaper i den 
svenska skolan. Områdets undersöks genom att jämföra resultat 
från de internationella storskaliga mätningarna med svenska ele-
vers slutbetyg i matematik men även genom att undersöka två 
aspekter av resultaten, en strukturell (skillnader i resultat mellan 
pojkar och flickor) och en innehållslig (styrkor och svagheter 
inom specifika matematikdelområden) aspekt. 
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Innehållsanalys 

Avsikten med detta kapitel är att undersöka på vilket sätt ramverken 
och provinstrumenten från de internationella storskaliga kunskapsun-
dersökningarna sammanfaller med styrdokument och provinstrument i 
den svenska skolan. En analys av på vilket sätt de sammanfaller med-
för att vi kan styrka premissen att de internationella mätningarna är re-
levanta för att mäta matematikkunskaper i en svensk kontext eller att 
vi kan styrka en invändning mot detta; att de internationella mätning-
arna inte prövar det innehåll som definieras i de svenska styrdokumen-
ten. 

 

Premiss 1 Ramverk och uppgifter i PISA och TIMSS speglar matematiken så 
som den beskrivs i en svensk kontext. 

 
Analysen genomförs i två delar. Analysen i den första delen genom-
förs genom en komparativ innehållsanalys av styrdokument och ram-
verk. I styrdokument och ramverk beskrivs bland annat matematikens 
syfte och vad som avses att prövas. Genom jämförande analyser av 
dessa dokument analyseras vad de avser att pröva och i vilken grad 
detta sammanfaller mellan de olika styrdokumenten och ramverken. I 
den andra delen genomförs även där en komparativ analys men där av 
de provinstrument som operationaliserar styrdokument och ramverk. 
Genom jämförande analyser av vad provinstrumenten prövar analyse-
ras på vilket sätt de sammanfaller. Dessa båda analyser tolkas sedan 
för att kunna göra en sammanfattande bedömning av på vilket sätt de 
internationella mätningarna sammanfaller med det svenska innehållet. 
Därigenom diskuteras hur relevant matematiken och matematikinne-
hållet i de internationella storskaliga mätningarna är i en svensk kon-
text. 
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Urval 
För att få jämförbara enheter väljs de delar av den svenska kontexten 
och de internationella mätningarna som riktar sig mot en så gemensam 
urvalsgrupp som möjligt. Styrande i detta urval blir PISA som ämnar 
undersöka den matematiska kompetensen hos 15-åriga elever (OECD, 
2013a). Därför väljs i den svenska kontexten att avgränsa sig till års-
kurs 7–9 (cirka 13–15 år) och, där möjligt, endast mot årskurs 9 där 
huvuddelen av de svenska 15-åringarna går. I TIMSS är målgrupperna 
årskurs 4 och årskurs 8 (Mullis & Martin, 2013) och för att kunna göra 
en jämförande studie görs avgränsningen till årskurs 8. 

Urval vid jämförelse av ramverk och styrdokument 
Analysen av ramverken och styrdokument innebär en genomgång och 
jämförelse av de svenska styrdokumenten med speciellt fokus på kurs-
planen i matematik och matematikdelarna av ramverken för PISA- 
och TIMSS-studierna. Urvalet för den svenska skolan är kursplanen i 
matematik som ingår i den läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011b), som 
har gällt under de senaste omgångarna som de internationella storska-
liga studierna har genomförts. Urvalet för PISA är matematikdelarna i 
ramverket för PISA 2012 (OECD, 2013a). I PISA 2012 var matematik 
huvudområde vilket innebär att matematiken hade en större omfatt-
ning i undersökningen och en mer omfattande analys är därför möjlig. 
Urvalet för TIMSS är matematikdelarna i ramverket för TIMSS 2015 
(Mullis & Martin, 2013). TIMSS 2015 är den undersökning i TIMSS-
projektet där deltagande elever följt läroplanen Lgr 11 i flera år och 
som är närmast följande TIMSS-studien efter PISA 2012. 

Urval vid jämförelse av provinstrument 
Analysen av provinstrumenten innebär en genomgång och jämförelse 
av provinstrument som konstruerats utifrån de analyserade styrdoku-
menten och ramverken. För att analysera vad som prövas inkluderas i 
begreppet provinstrument både de kunskapsprov, med ingående mate-
matikuppgifter, såväl som bedömningen av dessa. I denna analys kan 
provinstrumenten ses som operationaliseringar av kursplaner och ram-
verk. Urvalet för den svenska kontexten görs genom att välja och ana-
lysera ett nationellt prov i matematik. Ett nationellt prov är utformade 
för att spegla innehållet i läroplan, kursplan och kunskapskrav (se t.ex. 
Skolverket, 2015b) och en samstämmighet mellan svenska styrdoku-
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ment och nationella prov har konstaterats (Boesen, 2006). För ana-
lysen väljs ett nationellt prov för årskurs 9 som är det prov som närm-
ast motsvarar den årskurs som de internationella mätningarna avser.  

Varje nationellt prov i matematik består av ett muntligt delprov och 
flera skriftliga delprov. Eftersom de internationella studierna endast 
innehåller skriftliga uppgifter avgränsas denna analys till de skriftliga 
uppgifterna i det nationella provet. Varje nationellt prov är uppbyggt 
från ett provkonstruktionsramverk (se t.ex. Skolverket, 2017a) men 
olika upplagorna av proven varierar i urvalet av uppgifter. Fördel-
ningen av uppgifter baserade på innehåll, svarsformat, förmågor och 
kognitiva krav följer en fastlagd modell. Variationen återfinns bland 
annat i att alla delar av det matematiska innehållet inte prövas på alla 
kognitiva nivåer, så i vissa upplagor kan ett visst matematiskt innehåll 
prövas i större utsträckning på en viss nivå än ett annat år. 

Om man hade jämfört andra upplagor, från andra år, av detta prov 
finns möjligheten att analysen skulle ha påverkats något. Eftersom 
proven konstrueras utifrån ett provkonstruktionsramverk som styr 
sammansättningen av proven kan dock ett nationellt prov användas 
som en representant för de nationella proven. För denna analys väljs 
det nationella provet i årskurs 9 från läsåret 2012/2013 (Skolverket, 
2013a) med dess tillhörande bedömningsanvisningar (Skolverket, 
2013b). Detta prov är valt eftersom sekretessen för detta prov är släppt 
och därmed finns möjligheter att diskutera uppgifterna. Det är också 
ett prov som tidsmässigt ligger nära de undersöka proven från de in-
ternationella mätningarna.   

För PISA och TIMSS väljs de kunskapsprov och bedömningsanvis-
ningar (kodningsmanualer) som användes i PISA 2012 (OECD, 2011) 
och i TIMSS 2015 (IEA, 2014). Dessa provinstrument svarar mot de 
ramverk som analyseras i detta kapitels första del. I PISA 2012 fanns 
en pappersbaserad och en digital del som prövade matematik. Den 
pappersbaserade delen var den ordinarie trendundersökningen som det 
huvudsakliga matematikresultatet bestämdes utifrån. Den digitala de-
len var en tillfällig tillvalsundersökning. Eftersom den pappersbase-
rade delen avsågs spegla ramverket har denna del använts för analys. I 
TIMSS 2015 analyseras provinstrumentet för undersökningen som 
riktar sig till årskurs 8. 
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Metod 
Eftersom denna analys är avsedd att användas för att undersöka på vil-
ket sätt de internationella studierna sammanfaller med den svenska 
kontexten och om de därmed är innehållsligt relevanta för att mäta 
matematikkunskaper i en svensk kontext är detta en validitetsfråga. I 
analysen används Messicks (1995, 1998) beskrivning av hot mot vali-
diteten. Dessa hot handlar om täckning och beskrivs som underrepre-
sentation (construct underrepresentation) och irrelevans (construct-ir-
relevant variance). Underrepresentation skulle innebära att det som av-
ses undersökas (matematikkunskaper så som de beskrivs i svenska 
styrdokument) inte täcks tillräckligt av de internationella mätningarna. 
Irrelevans skulle innebära att de internationella mätningarna har delar 
som är irrelevanta för att mäta matematikkunskaper utifrån hur de be-
skrivs i svenska styrdokument, till exempel genom att de prövar kun-
skaper som ligger utanför det beskrivna området som avses att prövas. 
Till exempel skulle ingen underrepresentation och låg irrelevans inne-
bära att de internationella studierna täcker den svenska kursplanen helt 
men samtidigt prövar något, i liten utsträckning, som ligger utanför 
den svenska kursplanen. Figur 11 ger exempel på hur olika kombinat-
ioner av irrelevans och underrepresentation skulle kunna se ut. 

 
Figur 11. Tre exempel på grader och kombinationer av grader av underrepresentat-
ion och irrelevans.  

Metod vid jämförelse av ramverk och styrdokument 
För att möjliggöra jämförelse av innehållet i dokumenten genomförs 
först en analys av strukturen för de valda texterna. Innehållet i texterna 
kategoriserades i tre nivåer med hjälp av Niss (1996) beskrivningar av 
syftes-, mål- och innehållsnivå. Dessa nivåer används för att erhålla ett 
analytiskt hjälpmedel för att undersöka strukturerna i dessa dokument. 
Identifierade delar i ramverk och styrdokument analyseras och jämförs 
parvis på var och en av de tre nivåerna för att undersöka 
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-  På vilket sätt syftet för matematiken och matematikutbildning sam-

manfaller (syftesnivå), 
-  På vilket sätt olika aspekter av matematiska kompetenser samman-

faller (målnivå), 
-  På vilket sätt det matematiska innehållet sammanfaller (innehålls-

nivå). 
 

Innehållsanalysen tillämpar kategorier som har utvecklats genom att 
använda nyckeltexter och genom att analysera och jämföra innehåll på 
var och en av de tre nivåerna (jmf Robson, 2002). Kategorier beskrivs 
i början av var och en av de tre avsnitten. På syftesnivån används kate-
goriseringar baserade på de tre ofta använda grundläggande anled-
ningarna (teknisk-ekonomisk, samhällelig och individuell) för att mo-
tivera matematikutbildning (Niss, 1996). På målnivån används katego-
riseringar baserade på beskrivningar av de generella kompetenser (i 
form av processer, förmågor eller tankeprocesser) som texterna beskri-
ver ska utvecklas och bedömas i matematik. På innehållsnivån an-
vänds kategorier utifrån de innehållslistor med matematikinnehåll som 
beskrivs i de tre dokumenten. 

Metod vid jämförelse av provinstrument 
Vid jämförelse av provinstrumenten är fokus hur de internationella 
studiernas operationaliseringar sammanfaller med en operational-
isering av de svenska styrdokumenten. Hur de sammanfaller analyse-
ras utifrån vad de prövar för kunskaper. Detta innebär att analysen 
omfattar dimensionerna: matematiskt innehåll, kognitivt innehåll, kog-
nitiva krav, svårighetsgrad samt bedömning.  

De tre första dimensionerna (matematiskt innehåll, kognitivt inne-
håll och kognitiva krav) jämförs genom att samtliga matematikuppgif-
terna i respektive provinstrument har kategoriserats utifrån fastställda 
kategorier. Fördelningen över kategorierna jämförs mellan de olika 
provinstrumenten (Clesham, 2012; Clesham 2013; Nortvedt, Petter-
sen, Pettersson & Sollerman, 2016; Skolverket, 2015b; Sollerman & 
Pettersson, 2016). Kategorierna är baserade på de strukturer som åter-
finns i styrdokument och ramverk.  

Kategoriseringen är gjord av personer som är väl insatta i både kon-
struktion och analys av matematikuppgifter i såväl internationella ut-
värderingar som nationella prov i matematik. Kategoriseringen ge-
nomfördes av två av varandra oberoende personer och då skillnader 
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eller svårigheter uppstod vid kategoriseringar diskuterades kategorise-
ringen med ytterligare två personer, så att en slutlig entydig kategori-
sering kunde fastställas. De initiala två personerna som kategoriserade 
var överens i hög utsträckning. Som exempel ges kategoriseringen 
mellan TIMSS och nationella prov. När uppgifterna i TIMSS skulle 
kategoriseras enligt kategorierna i svenska kursplanen var de överens 
om kategoriseringen av uppgiftens huvudsakliga kognitiva innehåll 
(förmåga) i cirka 99 procent av fallen, i cirka 98 procent överens i ka-
tegoriseringen av kognitivt krav (betygsnivå) och helt överens om ka-
tegoriseringen av uppgifternas huvudsakliga matematiska innehåll. 
När uppgifterna i nationella provet skulle kategoriseras enligt TIMSS 
ramverk var de helt överens om kategoriseringen av uppgiftens hu-
vudsakliga matematiskt innehåll och kognitiva krav samt överens till 
cirka 97 procent om uppgifternas huvudsakliga kognitiva innehåll. 
Motsvarande höga nivå erhölls vid kategoriseringen av PISA-uppgif-
ter och med hjälp av PISA-ramverket. Det var således endast ett fåtal 
uppgifter som gick vidare till diskussion med ytterligare två personer. 
Dessutom görs en analys för dessa tre dimensioner genom att be-
stämma överenstämmelsen mellan provinstrumenten med Porter’s 
Alignment Index (Porter, 2002) för att parvis, mellan områdena, jäm-
föra fördelningen av uppgifter.  

Området svårighetsnivå analyseras genom att använda de svenska 
elevernas prestationer på respektive matematikuppgift i respektive 
kunskapsprov. Om fördelningen av svårighetsnivå skiljer sig mellan 
provinstrumenten prövas inte samma nivåer av kunskaper. Resultaten 
kommer från slumpade urvalsinsamlingar från nationella provet i års-
kurs 9 (n=2437), PISA 2012 (n=4736) och årskurs 8 i TIMSS 2015 
(n=4090). 

Området bedömning analyseras genom en analys och jämförelse 
mellan de bedömarinformationer och de bedömningsanvisningar som 
används vid de tre olika provinstrumenten. Om det finns skillnader i 
vilka kunskaper som bedöms kan det påverka hur provinstrumenten 
sammanfaller. Analyserna fokuserar på hur bedömningsuppdraget be-
skrivs och vilken typ av kunskaper som bedöms. Analyserade doku-
ment är bedömningsanvisningar för nationella provet i årskurs 9 
(Skolverket, 2013b) samt kodningsguiderna i PISA 2012 (OECD, 
2011) och i TIMSS 2015 (IEA, 2014). 
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Resultat av jämförelse av ramverk och styrdokument 
Analysen av på vilket sätt ramverken och styrdokument sammanfaller 
innebär en genomgång och jämförelse av de svenska styrdokumenten 
med speciellt fokus på kursplanen i matematik och matematikdelarna 
av ramverken för PISA- och TIMSS-studierna.  

Det finns många olika användningar och förståelser av styrdoku-
ment och ordet läroplan, både inom och mellan länder. I sökandet ef-
ter en definition av läroplanen noteras att ”it is almost impossible to 
give a universally acceptable definition” (Cai & Howson, 2013, sid 
951). I USA kan det referera till en läroboksserie och i Storbritannien 
till en uppsättning klassrumsupplevelser (Burkhardt, 2014). I TIMSS 
definieras läroplanen, precis som i Niss (1996) modell, i tre nivåer. De 
tre nivåerna är den avsedda läroplanen, den genomförda läroplanen 
och den uppnådda läroplanen (Mullis & Martin, 2013; van den Akker, 
2003). 

Den avsedda läroplanen, som avser systemnivån bestående av nat-
ionella regler och mål för undervisningen som formuleras i läroplaner, 
kursplaner och andra föreskrifter. Den genomförda läroplanen, som 
beskriver hur den avsedda läroplanen tillämpas av lärarna i undervis-
ningen och hur förutsättningarna för tillämpningen ser ut. Den upp-
nådda läroplanen, som handlar om vad eleverna har tillägnat sig ge-
nom undervisningen och hur de upplever den. För denna analys defi-
nieras läroplanen som syfte, mål och innehåll så som de beskrivs i of-
ficiella dokument som reglerar matematikutbildning på nationell nivå, 
det vill säga i Sverige i form av läro- och kursplaner. 

I det här avsnittet kommer den ingående matematikens strukturer 
att analyseras med de tre nivåer som Niss (1996) hänvisar till som må-
len för matematikutbildningen. I den ena änden finner vi mål på syf-
tesnivå som anger det övergripande målet med att undervisa matema-
tik i skolan. Syftesnivåmål är ofta vaga och svåra att bedöma. I den 
andra änden finner vi innehållsmål, med mer eller mindre specifikt in-
nehåll eller strategier som ska eleverna ska lära sig (Niss, 1996). För 
denna analys används tre nivåer som förutom de två ytterligheterna, 
syftes- och innehållsnivån, består av en mellannivå. Mellannivån defi-
nieras som en målnivå som omfattar mer allmänna matematiska kom-
petenser som till exempel förmågor och processer. 

Med hjälp av de tre nivåerna och genom att använda Niss (1996) 
ramverk kan innehållet i läroplans-/ramverksdokumenten kategorise-
ras inom respektive nivå (se figur 12). Övergripande mål för matema-
tikutbildningen har kategoriserats tillhörande syftesnivån. Innehållet 
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som kategoriserats tillhöra målnivån omfattar typiska mål som beskri-
ver allmänna matematiska kompetenser som inte hör till ett specifikt 
matematiskt innehåll, som till exempel matematisk kommunikation 
(Niss & Højgaard, 2011). Den tredje nivån, innehållsnivån, täcker mål 
som beskriver det matematiska innehållet. Den nivån består av inne-
hållsbeskrivningar eller ämneslistor som ger information om till exem-
pel vilken typ av begrepp och procedurer eleverna ska få undervisning 
om eller som mätningen omfattar. 

 
Figur 12. Schematisk bild över strukturerna i den svenska kursplanen samt matema-
tikdelarna i ramverken från PISA och TIMSS. 

Den svenska läroplanen innehåller kursplaner med tillhörande kun-
skapskrav för varje ämne. Matematikkursplanen innehåller syften och 
de långsiktiga målen för undervisning i matematik (Skolverket, 
2011b). Dessa innehåller en kontextuell beskrivning av matematiken 
och beskrivningar för vad matematikundervisningen ska leda till för 
såväl samhället i stort som individen. Dessa syften har kategoriserats 
på syftesnivån. Dessutom innehåller kursplanen i matematik en be-
skrivning av fem förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att ut-
veckla genom undervisningen i matematik. Dessa förmågor definieras 
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skiljt från det matematiska innehållet och behandlar till exempel för-
mågor att använda begrepp, föra matematiska resonemang och kom-
municera. Dessa förmågor kategoriseras följaktligen till målnivån. 
Slutligen beskrivs det matematiska innehållet som ska behandlas i 
undervisningen samt de kunskapskrav som anger kunskapsnivåerna 
för de olika betygsstegen. Denna innehållsbeskrivning och dessa kun-
skapskrav ger ett relativt konkret och väldefinierat innehåll. Dessa ka-
tegoriseras på innehållsnivån. 

Inom PISA finns inte en lika tydlig syftesbeskrivning men definit-
ionen av Mathematical literacy kan placeras på syftesnivån (OECD, 
2013a). Definitionen beskriver betydelsen av matematikkunskaper för 
individen som en del av samhället. På målnivån kategoriseras beskriv-
ningen av matematiska kompetenser som PISA beskriver i form av 
processer och förmågor. PISA-ramverket innehåller en beskrivning av 
matematiskt innehåll som beskrivs i fyra övergripande innehållskate-
gorier (OECD, 2013a). Som komplement finns en exempellista på vad 
som skulle kunna ingå i matematiken. Detta kategoriseras på inne-
hållsnivån. 

På syftesnivån för TIMSS kategoriseras deras beskrivning av mate-
matikens användning som innehåller beskrivningar om vad matema-
tikkunskaper kan leda. På målnivån kategoriseras beskrivningen av 
det som i ramverket beskrivs som kognitiva domäner (Mullis & Mar-
tin, 2013). På innehållsnivån kategoriseras den innehållslista som be-
skriver matematikinnehållet.  

Resultat av jämförelse på syftesnivån 
På syftesnivån beskriver de olika dokumenten syftet och egenskaperna 
hos matematiken och matematikundervisningen. Niss hävdar att ”in 
many democratic countries, today, it [mathematics] is further intended 
to empower pupils to enter society as competent, independent, active 
and critical individuals and citizens” (Niss, 1996, sid 12). I många län-
der är denna intention fortfarande huvudmålet för utvecklingen av lä-
roplaner i matematik (Burkhardt, 2014; Clements, 2013). En sådan 
formulering av det övergripande nationella syftet med att undervisa 
och att lära sig matematik kan ses som en nationell policy som ger 
vägledning till skolans matematikutbildning. Följaktligen innefattar 
denna nivå såväl samhällets som individens behov (Niss, 1994). I fi-
gur 13 anges de tre undersökningsobjekten som tolkas tillhöra syftes-
nivån. 
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Figur 13. Syftesnivån i den svenska kursplanen samt i matematikdelarna i ramver-
ken från PISA och TIMSS. 

Enligt Niss (1996) anges ofta tre grundläggande anledningar för att 
motivera matematikutbildning. Dessa anledningar är inte desamma 
som målen för matematikutbildning, men ”the demarcation line 
between the two is not always so easily drawn in practice” (Niss, 
1996, sid 15). Detta är tydligt på syftesnivån, där övergripande mål för 
matematikutbildning anges. Dessa mål syftar till att uppfylla sam-
hällets behov av matematiskt utbildade personer för att fylla de många 
rollerna i samhället, såväl som individens behov av matematisk kom-
petens (Niss, 1994). Följaktligen skiljs här inte, i syftesnivån, mellan 
motiv och mål och här tillämpas de tre grundläggande anledningarna 
till matematikutbildning baserade på Niss (1996, alla citat nedan från 
sid 13) för att kategorisera den svenska läroplanens text på syftesnivån 
och motsvarande texter i ramverken för PISA och TIMSS: 

 
- Teknisk-Ekonomisk:  

”…contributing to the ’technological and socio-economic devel-
opment’ of society at large, either as such or in competition with 
other societies/countries”. 

- Samhällelig:  
”...contributing to ’society’s political, ideological and cultural 
maintenance and development’, again either as such or in compe-
tition with other societies/countries”. 

- Individuell:  
”…providing ’individuals with prerequisites which might help 
them to cope with life’ in the various spheres in which they live: 
education or occupation; private life; social life; life as a citizen”. 

 
I introduktionen till den svenska kursplanen i matematik beskrivs ma-
tematisk verksamhet kopplad till samhällsutvecklingen och kan kopp-
las till både det tekniska-ekonomiska och det samhälleliga perspekti-
vet, till exempel genom ”Matematisk verksamhet är [...] nära kopplad 
till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.” (Skolverket, 
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2011b, sid 59). Dessutom betonas betydelsen av matematik för indivi-
den, även i förhållande till samhället genom till exempel ”Kunskaper i 
matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 
samhällets beslutsprocesser.” (sid 59). Den största delen av syftesni-
vån domineras dock av det individuella perspektivet genom att besk-
riva vad individen ska uppnå och utveckla genom att delta i matema-
tikundervisningen. 
I ramverket för PISA 2012 är mathematical literacy (se nedan) i hu-
vudsak kopplad till individen och medborgarskap men även till mo-
dellering och problemlösning samt användningen av olika aspekter av 
sin matematiska kompetens. Ingen specifik hänvisning till det tek-
niska-ekonomiska perspektivet nämns emellertid. 

”Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and 
interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathemat-
ically and using mathematical concepts, procedures, facts and tools to de-
scribe, explain and predict phenomena. It assists individuals in recognizing 
the role that mathematics plays in the world and to make the well-founded 
judgments and decisions needed by constructive, engaged and reflective citi-
zens.” (OECD, 2013a, sid 25) 

 
I inledningen av ramverket för matematik i TIMSS finns en beskriv-
ning av matematikens användning (se nedan) och vad kunskaper i ma-
tematik kan leda till. Huvudsakligen nämns aspekter som kan kopplas 
till det individuella perspektivet genom att bland annat ange vad kun-
skaper i matematik kan leda till på individnivå och ange aktiviteter 
samt yrken där matematikkunskaper är viktiga. I sista meningen 
nämns även aspekter som kan kopplas till det tekniska-ekonomiska 
perspektivet. Ingen specifik hänvisning till det samhälleliga perspekti-
vet nämns. 

”All children can benefit from studying and developing strong skills in mathe-
matics. Primarily, learning mathematics improves problem solving skills, and 
working through problems can teach persistence and perseverance. Mathemat-
ics is essential in daily life for such activities as counting, cooking, managing 
money, and building things. Beyond that, many career fields require a strong 
mathematical foundation, such as engineering, architecture, accounting, bank-
ing, business, medicine, ecology, and aerospace. Mathematics is vital to eco-
nomics and finance, as well as to the computing technology and software de-
velopment underlying our technologically advanced and information-based 
world.” (Mullis & Martin, 2013, sid 11) 
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Sammanfattningsvis: samtliga de analyserade texterna berör till stora 
delar individperspektivet. PISA-ramverket gör detta genom att hänvisa 
till de matematiska förmågor och kunskaper som behövs för att vara 
en konstruktiv, engagerad och reflekterande medborgare – mål som 
faller inom samhällskategorin. Texten i TIMSS-ramverket gör detta 
genom att beskriva vad kunskaper i matematik kan leda till på individ-
nivå och anger aktiviteter samt yrken där matematikkunskaper är vik-
tiga men nämner även att matematiken är viktig i ett teknisk-ekono-
miskt perspektiv. Liknande fokus på individen återfinns i den svenska 
kursplanen även om det i beskrivningen finns tydliga kopplingar till 
det samhälleliga och det teknisk-ekonomiska perspektivet. Noterbart 
är att det teknisk-ekonomiska perspektivet är mindre framträdande i 
PISA-texten än i de två övriga texterna trots att OECD:s uppdrag fall-
ler inom det teknisk-ekonomiska perspektivet. Ur ett syftesperspektiv 
kan PISA:s brist på det teknisk-ekonomiska perspektivet och TIMSS 
brist på det samhälleliga perspektivet ses som underrepresentation. 
Inget i beskrivningarna är dock irrelevant. 

Resultat av jämförelse på målnivån 
På målnivån definierar och beskriver de tre dokumenten generella 
kompetenser i form av processer, förmågor eller tankeprocesser som 
ska utvecklas och/eller bedömas i matematik (se figur 14). 

 
Figur 14. Målnivån i den svenska kursplanen samt i matematikdelarna i ramverken 
från PISA och TIMSS. 

I de svenska styrdokumenten beskrivs i syftestexten de förmågor som 
eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen och kring 
vilka bedömningen av kunskaper är uppbyggd. Ur syftestexten kan 
olika aspekter av och innehåll hos dessa förmågor tolkas men fem för-
mågor nämns explicit i slutet av syftestexten. Den första förmågan 
handlar om problemlösning och förmågan att formulera och lösa pro-
blem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och meto-
der. Den andra förmågan handlar om begrepp och om förmågan att an-
vända och analysera matematiska begrepp och samband mellan be-
grepp. Den tredje förmågan handlar om metoder och förmågan att 
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välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräk-
ningar och lösa rutinuppgifter. Den fjärde förmågan handlar om reso-
nemang och förmågan att föra och följa matematiska resonemang. 
Den femte förmågan handlar om kommunikation och förmågan att an-
vända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

I PISA-ramverket beskrivs tre processer för matematisk problem-
lösning och modellering (OECD, 2013a). Denna processmodell är väl-
känd från forskningslitteraturen (se exempelvis Lesh & Caylor, 2009; 
Lesh & Doerr, 2003; Lesh & Zawojewski, 2007) och beskriver mo-
delleringsprocesserna som att formulera situationer matematiskt (for-
mulera); använda matematiska begrepp, fakta, procedurer och resone-
mang (använda); och tolka, tillämpa och utvärdera matematiska resul-
tat (tolka). Många beskrivna modelleringsprocesser omfattar samma 
processer och steg mellan dessa, dock inkluderar vissa ett mellansteg 
där tolkningsprocessen är uppdelad i två processer. Eftersom PISA-
ramverket bygger på denna forskning (se t.ex. Niss, Blum & Gal-
braith, 2007) används de ovan beskrivna PISA-processerna som kate-
gorier för processerna. Utöver dessa processer beskriver PISA-ram-
verket matematiska sju förmågor som samtliga, i olika grad, kan åter-
finnas i de olika processerna. De handlar till exempel om att kunna re-
sonera och argumentera matematiskt eller om att kunna utarbeta 
problemlösningsstrategier (OECD, 2013a). Dessa förmågor bygger 
bland annat på Niss och Højgaards (2011) arbete; eleverna måste akti-
vera en eller flera av dessa förmågor när de engagerar sig i proces-
serna för att lösa ett problem. 

I TIMSS ramverk definieras att förståelse av ett matematikområde 
innebär att behärska tre kognitiva domäner. Den första domänen (Mul-
lis & Martin, 2013), veta, täcker de fakta, procedurer och begrepp som 
elever behöver kunna. Den andra domänen, tillämpa, fokuserar för-
mågan att använda denna kunskap för att välja eller skapa modeller 
och lösa problem. Den tredje domänen, resonera, går bortom lösandet 
av problem av rutinkaraktär till att omfatta förmågan att använda ana-
lytiska förmågor, generalisera och tillämpa matematik i obekanta eller 
komplexa sammanhang. Varje kognitiv domän beskrivs i ramverket 
och har dessutom underkategorier. Till exempel har domänen Veta un-
derkategorierna minnas, känna igen, klassificera/ordna, beräkna, 
hämta samt mäta. 

Analysen på målnivån gjordes utifrån två perspektiv, dels med ut-
gångspunkt i beskrivningen av de svenska förmågorna för att analy-
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sera hur de täcks av de övriga ramverken och om det finns någon un-
derrepresentation, dels utifrån ramverken för att analysera hur de täcks 
av de svenska ramverken och om det finns något som, för att mäta 
kunskaper enligt den svenska kontexten, är irrelevant. Tabell 5 ger ett 
exempel på resultat av kategoriseringsprocessen med utgångspunkt i 
de svenska förmågorna.  
Tabell 5. Exempel på steg i kategoriseringen av förmågor, processer och kognitiva 
domäner 

Svenska	kursplanen	 PISA	 TIMSS	

Problemlösning	

”Formulera	och	lösa	pro-
blem	med	hjälp	av	matema-
tik	samt	värdera	valda	stra-
tegier	och	metoder”	

Förmågor:	 
Kommunikation,	Matematisering,	Utforma	
strategier	för	att	lösa	problem	

Processer:			
Formulera,	Tolka	

Kognitiva	
domäner:	
Resonera	
Tillämpa	
Veta	

Begrepp	
”Använda	och	analysera	
matematiska	begrepp	och	
samband	mellan	begrepp”	

Förmågor:	 
Matematisering		

Processer:			
Använda	

Kognitiva	
domäner:	

Resonera	
Tillämpa	
Veta	

Metoder	
”Välja	och	använda	lämp-
liga	matematiska	metoder	
för	att	göra	beräkningar	och	
lösa	rutinuppgifter”	

Förmågor:	 
Utforma	strategier	för	att	lösa	problem,	
Använda	symboliskt,	formellt	och	tekniskt	
språk	och	operationer	
Processer:		

Formulera,	Använda	

Kognitiva	
domäner:	

Tillämpa	

Resonemang	

”Föra	och	följa	matematiska	
resonemang”	

	

Förmågor:		

Resonemang	och	argumentation		
Processer:		
Formulera,	Använda,	Tolka	

Kognitiva	
domäner:	
Resonera	

Kommunikation	

”Använda	matematikens	ut-
trycksformer	för	att	samtala	
om,	argumentera	och	redo-
göra	för	frågeställningar,	be-
räkningar	och	slutsatser”	

	

Förmågor:	 
Representation,	Resonemang	och	argu-
mentation,	Använda	symboliskt,	formellt	
och	tekniskt	språk	och	operationer	

Processer:		
Formulera,	Använda,	Tolka	

Kognitiva	
domäner:	
Resonera	

 
Om man fokuserar förmågorna i den svenska kursplanen täcks de till 
övervägande del väl av förmågorna i PISA och domänerna i TIMSS, 
dock finns vissa aspekter av förmågor som är unika i den svenska 
kursplanen. I tabell 6 och tabell 7 ges exempel på förmågor och be-
lägg för hur de täcks av skrivningar i de internationella mätningarnas 
respektive ramverk. 
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Tabell 6. Exempel på förmåga i svenska kursplanen som täcks väl av beskrivning-
arna i PISA och TIMSS 

Svenska	kursplanen	 PISA	 TIMSS	

Förmågan	Metoder:	
	
	
”Välja	och	använda	
lämpliga	matema-
tiska	metoder	för	att	
göra	beräkningar	och	
lösa	rutinuppgifter”	

Förmågan	Metoder	täcks	i	PISA	
av	bland	annat:		
	
”Välja	eller	utarbeta	en	plan	el-
ler	en	strategi…”	
	
”Använda	lämpliga	variabler,	
symboler,	diagram	och	stan-
dardmodeller…”	

	

Förmågan	Metoder	täcks	i	
TIMSS	av	bland	annat:	 
	
”Välja	och	avgöra	effek-
tiva/lämpliga	beräkningsme-
toder,	strategier	och	verktyg	
för	att	lösa	problem	för	vilka	
det	finns	vanliga	lösningsme-
toder.”	

”Fullfölja	strategier	och	beräk-
ningsmetoder	för	att	lösa	pro-
blem	med	kända	matematiska	
begrepp	och	metoder.”	

Tabell 7. Exempel på förmåga i svenska kursplanen som täcks väl men har en aspekt 
som inte explicit täcks av beskrivningarna i PISA och TIMSS 

Svenska	kursplanen	 PISA	 TIMSS	

Förmågan	Kommuni-
kation:	
	

”Använda	matemati-
kens	uttrycksformer	
för	att	samtala	om,	
argumentera	och	re-
dogöra	för	frågeställ-
ningar,	beräkningar	
och	slutsatser”	

	

Förmågan	Kommunikation	täcks	
i	PISA	av	bland	annat:		
	
”Formulera	en	lösning,	redovisa	
en	lösningsmetod	som	leder	till	
en	lösning	och/eller	samman-
fatta	och	presentera	mellanlig-
gande	matematiska	resultat.”	

”Förstå,	relatera	och	använda	
flera	olika	representationer	vid	
lösning	av	ett	problem.”	
”Förklara,	försvara	eller	ge	en	
motivering	till	de	processer	och	
metoder	som	används	för	att	
lösa	ett	matematiskt	problem.”	
	
Kommentar:	Den	svenska	för-
mågan	Kommunikation	täcks	väl	
av	beskrivningarna	i	PISA,	speci-
ellt	angående	”argumentera	och	
redogöra”.	PISA	täcker	inte	ex-
plicit	”att	samtala	om”.	

Förmågan	Kommunikation	
täcks	i	TIMSS	av	bland	annat:		
	
”Ge	matematiska	argument	
för	att	stödja	en	strategi	eller	
lösning.”		
”Drar	giltiga	slutsatser	på	
grundval	av	information	och	
bevis.”	

”Bestäm,	beskriv	eller	använd	
samband	mellan	tal,	uttryck,	
kvantiteter	och	former.”	

	
	
	
	
Kommentar:	Den	svenska	för-
mågan	Kommunikation	täcks	
väl	av	beskrivningarna	i	TIMSS,	
speciellt	angående	”argumen-
tera	och	redogöra”.	TIMSS	
täcker	inte	explicit	”att	sam-
tala	om”.	

Citaten	i	tabellen	kommer	från	respektive	kursplan/ramverk	och	är	översatta	av	författaren	(Skol-
verket	2011b;	OECD,	2013a;	Mullis	&	Martin,	2013).	

 
Som ses i tabell 7 är förmågan att kommunicera matematik framhållen 
i de svenska styrdokumenten dels genom formuleringen av kommuni-
kationsförmågan, men muntlig kommunikation framhålls även som en 
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viktig aspekt i flera delar av grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolver-
ket, 2011b). Bland annat står det i övergripande mål och riktlinjer att 
läraren ska ”vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 
och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.” (sid 18) och i 
både ämnets syfte och i kunskapskraven lyfts muntlig kommunikation 
fram bland annat genom att eleven ska använda matematikens ut-
trycksformer för att samtala om frågeställningar, beräkningar, tillväga-
gångssätt och slutsatser samt i diskussioner föra och följa matematiska 
resonemang. Muntlig kommunikation i matematik har även tidigare 
framhållits i svenska styrdokument. I den föregående kursplanen för 
grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994b; Skolverket 1994) 
skrevs bedömning av muntliga kunskaper fram bland annat genom att 
eleverna skulle muntligt förklara och motivera sitt tänkande, att ele-
verna skulle utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar muntligt 
med hjälp av det matematiska symbolspråket samt muntligt, med lo-
giska resonemang, genomföra och redovisa sitt arbete. De internation-
ella mätningarnas ramverk framhåller inte muntlig kommunikation i 
matematik vilket således är en aspekt av en förmåga där de internat-
ionella mätningarna skiljer sig från de svenska styrdokumenten. 

Om man utgår från förmågorna i PISA-ramverket kan man till ex-
empel konstatera att PISA:s kommunikationsförmåga riktas mer mot 
tolkning än redovisning och har mer likheter med den svenska pro-
blemlösningsförmågan än kommunikationsförmågan, men täcks upp 
av de båda. Matematiseringsförmågan i PISA har starka inslag av mo-
dellering och associeras närmast med den svenska problemlösnings-
förmågan. Förmågan resonemang och kommunikation i PISA har en 
mycket starkare betoning på argument än den svenska resonemangs-
förmågan men täcks upp av de svenska förmågorna resonemang och 
kommunikation. PISA:s förmåga som handlar om att utforma strate-
gier för att lösa problem innehåller både att välja och utvärdera meto-
der och strategier. Den täcks upp av den svenska problemlösningsför-
mågan och metodförmågan. I förmågan att använda symboliskt, for-
mellt och tekniskt språk och operationer i PISA ingår kommunikation, 
utöver att behärska olika begrepp och metoder. Därför är det relaterat 
till flera av de svenska förmågorna; metodförmågan, begreppsför-
mågan och kommunikationsförmågan. PISA:s fokus på att använda 
matematiska verktyg omfattas endast i liten utsträckning i förmågorna 
enligt Lgr 11 men fångas till viss del av metodförmågan. 
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Om man istället undersöker domänerna i TIMSS kan till exempel 
olika delar av domänen Veta kopplas till de förmågor i svenska kurs-
planen som handlar om begrepp och metoder. Både domänen och den 
svenska förmågan som handlar om begrepp inbegriper bland annat 
kunskap om och att använda matematiska begrepp. Domänen innehål-
ler, precis som den svenska metodförmågan, användandet av metoder 
och procedurer bland annat för att göra enklare beräkningar och lösa 
rutinuppgifter. Domänen Tillämpa kan kopplas till såväl problemlös-
nings- som metodförmågan då problemlösningen är central i domänen 
tillämpa och eleven ska kunna använda metoder för beräkningar. Do-
mänen Tillämpa skulle även delvis kunna kopplas till förmågan som 
handlar om begrepp då den innefattar användandet av begrepp i pro-
blemsituationer. Domänen Resonera kan kopplas till flera förmågor i 
svenska kursplanen. Den kan kopplas till aspekter av förmågorna som 
handlar om problemlösning, resonemang, begrepp och kommunikat-
ion. Inom problemlösning ska eleven bland annat föra resonemang om 
tillvägagångssätt samt värdera valda strategier och metoder. Inom för-
mågan som handlar om resonemang ska eleven bland annat föra och 
följa matematiska resonemang samt bemöta matematiska resonemang. 
Inom förmågan som handlar om begrepp ska eleven bland annat reso-
nera kring hur begrepp relaterar till varandra samt använda begrepp 
även i nya situationer. Inom förmågan som handlar om kommunikat-
ion ska eleven bland annat argumentera och redogöra för frågeställ-
ningar, beräkningar och slutsatser.  
 
Sammanfattningsvis: trots att de olika beskrivningarna är till struk-
turen olika, kan kopplingar mellan dem identifieras. De mesta av det 
som beskrivs som förmågor, processer eller kognitiva dimensioner i 
respektive ramverk återfinns i beskrivningarna i de andra ramverken 
och styrdokumenten. Det finns således starka likheter mellan de olika 
styrdokumenten på målnivån och ingen avgörande underrepresentat-
ion eller irrelevans. 

Resultat av jämförelse på innehållsnivån 
Kursplaner i matematik har traditionellt organiserats som matematiska 
innehållsområden och delområden med beskrivningar av vilket inne-
håll som ska täckas (Niss & Højgaard, 2011). Vilka delområden och 
antalet delområden skiljer sig emellertid mellan dokument, eftersom 
det matematiska innehållet kan organiseras enligt olika principer. Det 
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är inte relevant att jämföra uppdelningarna i sig utan snarare det inne-
håll som beskrivs under dessa. 

 
Figur 15. Innehållsnivån i den svenska kursplanen samt i matematikdelarna i ram-
verken från PISA och TIMSS. 

I svenska kursplanen beskrivs det matematiska innehållet som Centralt 
innehåll i två nivåer. En första indelning görs genom att definiera de 
sex innehållsområdena: Taluppfattning och tals användning, Algebra, 
Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt 
Problemlösning (Skolverket, 2011b, sid 62–64). För varje område be-
skrivs sedan innehållet i form av punktlistor. I kursplanen finns även 
en del centralt innehåll inskrivet i kunskapskraven. 

PISA beskriver sitt innehåll genom fyra innehållsområden som 
”characterise the range of mathematical content that is central to the 
discipline and illustrate the broad areas of content […] change and re-
lationships, space and shape, quantity, and uncertainty and data” 
(OECD, 2013a, sid 33). Dessa innehållskategorier har formen av över-
gripande områden och innehåller beskrivningar av breda matematiska 
områden med underliggande matematiskt tänkande. Som tillägg finns 
en punktlista med exempel på innehåll och begrepp som kan ingå i 
dessa områden. 

I TIMSS beskrivs det matematiska innehållet, förutom i innehålls-
områden, i ytterligare två nivåer. Den första indelningen av innehålls-
områden är de fyra områdena: Number, Algebra, Geometry samt Data 
and Chance. Dessa områden delas sedan upp i delområden inom vilka 
innehållet beskrivs i form av punktlistor. 

Vid jämförelse har innehållsbeskrivningarna i de olika dokumenten 
analyserats och jämförts. Tabell 8 visar exempel på en övergripande 
jämförelse mellan innehållet i TIMSS och den svenska kursplanen. I 
den svenska kursplanen är innehållsbeskrivningarna uppdelade på års-
kurs 1–3, 4–6 och 7–9. I analysen inkluderades innehållsbeskrivning-
arna för både 4–6 och 7–9 eftersom vissa delar skulle kunna ha ingått i 
tidigare årskurser. Motsvarande undersökningar har gjorts mellan de 
svenska kursplanerna och PISA. 
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Tabell 8. Exempel på steg i kategoriseringen av innehåll för TIMSS och den svenska 
kursplanen 

	 	 TIMSS	Åk	8	

	

	

Svenska	kursplanen	

	 Jämförelse	och	exem-
pel	på	gemensamt	in-
nehåll.	

Exempel	på	vad	som	
finns	i	innehållsbeskriv-
ningen	i	TIMSS	som	inte	
finns	i	den	svenska	kurs-
planen	för	respektive	
årskurs.	

Exempel	på	vad	som	finns	
i	innehållsbeskrivningen	i	
den	svenska	kursplanen	
som	inte	finns	i	TIMSS.	

Åk	4–6	vs	
TIMSS	Åk	8	

	

Stämmer	endast	till	
vissa	delar	överens,	
TIMSS	årskurs	8	har	ett	
utökat	matematiskt	in-
nehåll	bland	annat	
inom	algebra	och	geo-
metri.	Båda	innehåller	
dock	bland	annat	för-
ståelse	för	och	beräk-
ningar	med	tal	i	olika	
former	även	om	års-
kurs	4–6	endast	inne-
håller	enkla	bråk.	Båda	
innehåller	även	bland	
annat	konstruktion	av	
geometriska	objekt,	
symmetrier	och	statist-
iska	beräkningar	och	
representationer.	

- Förenkla	algebraiska	
uttryck	

- Linjära	olikheter	
- Tolka	innebörden	av	
lutning	och	skärning	
med	y-axeln	vid	ar-
bete	med	linjära	
funktioner	

- Kongruenta	geomet-
riska	figurer	

- Geometriska	trans-
lationer	och	rotat-
ioner	

- Missvisande	diagram	
- Geometriska	sam-
band	inkl	Pythagoras	
sats	
	

- Metoder	för	beräk-
ningar	

- Rimlighetsbedömningar	
- Talsystem	(t.ex.	binära)	
- Mätning	av	massa	och	
tid	

- Enkel	kombinatorik	
- Strategier	för	problem-
lösning	
	

TIMSS	Åk	8	
vs	Åk	7–9	

	

Stämmer	till	stora	de-
lar	överens.	Årskurs		
7–9	har	ett	något	utö-
kat	matematiskt	inne-
håll.	Båda	innehåller	
bland	annat	beräk-
ningar	med	reella	tal,	
funktioner,	ekvations-
lösning,	sannolikhet	
samt	beräkningar	på,	
egenskaper	hos	och	
konstruktion	av	geo-
metriska	objekt.	

	

- Teckna	och	lösa	lin-
jära	olikheter	

- Metoder	för	beräk-
ningar	

- Rimlighetsbedömningar	
- Talsystemets	utveckling	
- Metoder	för	ekvations-
lösning	

- Enhetsbyten	
- Argumentation	för	geo-
metriska	satsers	giltig-
het	

- Kombinatoriska	princi-
per	

- Strategier	för	problem-
lösning	
	 

Tabell 8 visar exempel på en övergripande sammanställning där lik-
heter och olikheter konstateras. Till exempel stämmer innehållsbe-
skrivningarna till stora delar överens mellan TIMSS årskurs 8 och den 
svenska kursplanen för årskurs 7–9 även om vissa områden endast 
återfinns i TIMSS (t.ex. teckna och lösa linjära olikheter) och vissa 
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områden endast återfinns i den svenska kursplanen (t.ex. kombinato-
riska principer). Motsvarande jämförelser har gjorts mellan innehålls-
beskrivningar i PISA och de svenska kursplanerna. 

En analys har också gjorts angående hur väl innehållsbeskrivning-
arna inom specifika innehållsområden kopplas och täcks av varandra. 
Eftersom innehåll inte beskrivs på samma sätt i de tre dokumenten kan 
beskrivningarna av ett matematiskt område i ett av dokumenten åter-
finnas i olika områden i de övriga dokumenten. Tabell 9 exemplifierar 
de multipla kopplingarna mellan dokumenten (kursplanen årskurs 7–9, 
PISA och TIMSS årskurs 8) från analysen av innehållsbeskrivning-
arna på innehållsnivån samband och förändring.  
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Tabell 9. Exempel på kategoriseringen av multipla kopplingar mellan matematiskt 
innehåll 

Svenska	kursplanen	 PISA	 TIMSS	

Innehållsbeskrivning	av	inne-
hållsområdet	Samband	och	
Förändring.	

Exempel	på	skrivelser	i	PISA	
som	kan	täcka	innehållet	
Samband	och	Förändring	i	
den	svenska	kursplanen		

Exempel	på	skrivelser	i	TIMSS	
som	kan	täcka	innehållet	
Samband	och	Förändring	i	
den	svenska	kursplanen	

”Procent	för	att	uttrycka	för-
ändring	och	förändringsfaktor	
samt	beräkningar	med	procent	
i	vardagliga	situationer	och	i	
situationer	inom	olika	ämnes-
områden.”	

	

	

Från	innehållområdet	Kvan-
titet	
- ”It	incorporates	the	quanti-
fication	of	[…]	relation-
ships.”	

- ”…involves	understanding	
[…]	relative	size,	and	nu-
merical	trends.”	

	
Från	exempellistan	med	
innehåll	
- ”…numerical	description	of	
relative	magnitude”	

Från	innehållsområdet	Num-
ber	under	delområdet	Ratio,	
Proportion	and	Percent	
- ”Solve	problems	involving	
percents	or	proportions.”	
	

”Funktioner	och	räta	linjens	
ekvation.	Hur	funktioner	kan	
användas	för	att	undersöka	
förändring,	förändringstakt	
och	andra	samband.”	

Från	innehållområdet	För-
ändring	och	samband	

- 	”…modelling	the	change	
and	relationships	with	ap-
propriate	functions	and	
equations”	

- ”…creating,	interpreting,	
and	translating	among	sym-
bolic	and	graphical	repre-
sentations	of	relationships”	

- ”functions	and	algebra	[…]	
are	central	in	describing,	
modelling,	and	interpreting	
change	phenomena”	
	
Från	exempellistan	med	
innehåll	

- ”…the	concept	of	function,	
emphasising	but	not	limited	
to	linear	functions,	their	
properties,	…”	

Från	innehållsområdet	Alge-
bra		
- ”Functions	are	studied	to	
find	out	what	will	happen	
to	a	variable	over	time,	in-
cluding	when	the	variable	
will	reach	its	highest	or	
lowest	value.”	
	

Från	innehållområdet	Alge-
bra	under	delområdet	Relat-
ionships	and	Functions	
- ”Interpret,	relate,	and	gen-
erate	representations	of	
functions	in	tables,	graphs,	
or	words”	

- ”…interpret	the	meanings	
of	slope	and	y-intercept	in	
linear	functions.”	

	

Citaten	i	tabellen	kommer	från	respektive	kursplan/ramverk	(Skolverket	2011b;	OECD,	2013a;	Mul-
lis	&	Martin,	2013). 

 
I tabell 9 har innehållsbeskrivningen av innehållsområdet Samband 
och Förändring från den svenska kursplanen identifierats i de båda 
ramverken. Området innehåller i en svensk kontext dels ett fokus på 
procent, dels ett fokus på funktioner. Dessa fokus återfinns inom olika 
innehållsområden i PISA:s och TIMSS ramverk. I den svenska kon-
texten kopplas till exempel procent till begreppet förändring men i de 
internationella mätningarna kopplas det till områden som handlar om 
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tal och beräkningar. Innehållet återfinns dock implicit i ramverken. 
Motsvarande analyser har genomförts för samtliga innehållsområden. 

Generellt är innehållsbeskrivningarna på innehållsnivån mest expli-
cit och konkret uttryckt i TIMSS-ramverket och mest övergripande i 
PISA-ramverket. Om man till exempel studerar vad som står om Geo-
metriska objekt så beskriver TIMSS vad som ska kunna göras (bland 
annat identifiera, beräkna förhållanden, rita, uppskatta storlek, an-
vända geometriska formler) men även vilka objekt och formler som 
avses (till exempel vinklar, linjer, två- och tredimensionella former, 
Pythagoras sats). Den svenska kursplanen beskriver vad som ska 
kunna göras (till exempel avbildning, konstruktion, beräkningar) men 
definierar inte vilka geometriska objekt som avses. PISA beskriver det 
ännu mer övergripande bland annat genom mer generella skrivelser 
som egenskaper hos objekt, representationer av objekt och interakt-
ioner med såväl faktiska former som med representationer av former 
(OECD, 2013a). I sin lista på vad som till exempel skulle kunna ingå 
blir det lite mer konkret genom till exempel ” …correspondences 
between two- and three-dimensional objects” (OECD, 2013a, sid 73). 

 
Sammanfattningsvis: Innehållsområdena på innehållsnivån i den 
svenska kursplanen sammanfaller väl med de internationella mätning-
arnas ramverk. Det finns enstaka områden i den svenska kursplanen 
som inte finns explicit representerade i de internationella mätningarna, 
till exempel kombinatorik eller andra talbaser, och därmed underrepre-
senteras. Den svenska kursplanen beskriver även i större utsträckning 
metoder för beräkningar samt att problemlösning definieras som ett 
innehållsområde. Det finns även visst innehåll som beskrivs i de inter-
nationella ramverken som inte återfinns i den svenska kursplanen, till 
exempel linjära olikheter, som därmed kan ses som irrelevant. 

Resultat av jämförelse av provinstrument 
Analyserna i de föregående avsnitten undersökte på vilket sätt de in-
ternationella ramverken för PISA och TIMSS sammanfaller med de 
nationella svenska kursplanerna med hänsyn till de grundläggande 
syftena för att lära sig matematik, de mer specifika matematiska kom-
petenser som eleverna ska uppnå och det matematiska innehållet som 
beskrivs. I det här avsnittet behandlas relevansfrågan genom en analys 
av på vilket sätt provinstrumenten som operationaliserar kursplaner 
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och ramverket sammanfaller. Som provinstrument tolkas de ingående 
matematikuppgifterna samt deras bedömningsanvisningar. 

PISA skapar ett ramverk och avser att alla matematikuppgifter sva-
rar mot detta ramverk. PISA 2012 bestod av 84 matematikuppgifter. I 
en övergripande kategorisering har endast två av uppgifterna (2,4 pro-
cent av uppgifterna) kategoriserats som att inte vara relevanta för års-
kurs 9 enligt de svenska styrdokumenten. Detta berodde inte på upp-
gifternas matematiska innehåll eller deras format. Det berodde på att 
båda dessa uppgifter ansågs vara för lätta för att pröva kunskaper på 
lägsta godtagbara nivå. Eftersom det matematiska innehållet bedöm-
des ingå i den svenska kursplanen inkluderas uppgifterna i analyserna. 

 TIMSS försöker täcka en så stor del som möjligt av matematiken i 
de deltagande ländernas läroplaner genom att skapa en variation av in-
nehåll i uppgifterna. Detta gör att alla matematikuppgifter inte full-
ständigt matchar innehållet i varje lands läroplan. I arbetet med 
TIMSS får varje land möjlighet att ange vilka uppgifter, vars innehåll 
ligger utanför innehållet i deras läroplan. Denna process beskrivs som 
en Test-Curriculum Matching Analysis, TCMA. TIMSS beräknar se-
dan ett genomsnittligt resultat både på samtliga uppgifter, men även 
på de uppgifter som respektive land har angett rymmas i innehållet i 
deras läroplan. Dock hade Sverige ett resultat som i liten utsträckning 
skiljde sig från urvalet av uppgifter jämfört med det resultat som er-
hållits om samtliga uppgifter använts. Dessutom skiljde sig inte för-
hållandet mellan dessa svenska resultat mot förhållandet i andra länder 
(Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016). Totalt kategoriserades 38 upp-
gifter (17,9 procent av uppgifterna) som att de inte var relevanta. 
Dessa uppgifter hade ett matematikinnehåll som bedömdes introduce-
ras efter årskurs 8 i den svenska skolan. Eftersom möjligheten till en 
separat skala för ingående uppgifter finns, har endast de uppgifter som 
ansågs ingå i årskurs 8 inkluderats i analyserna i denna avhandling. 

Resultat av jämförelse av provinstrumentens matematiska inne-
håll 
Uppgifternas ämnesinnehåll kategoriseras olika i de olika kunskaps-
mätningarna. För att analysera på vilket sätt de sammanfaller har upp-
gifterna från kunskapsproven i PISA och TIMSS kategoriserats utifrån 
innehållskategorier i den svenska kursplanen och uppgifterna i de nat-
ionella proven har kategoriserats utifrån de internationella ramverkens 
innehållskategorier. 
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I nationella prov utgår man inte bara från uppgiftens huvudsakliga 
innehåll utan kategoriserar varje enskild uppgift i flera innehållsområ-
den. I PISA och TIMSS kategoriseras varje uppgift utifrån uppgiftens 
huvudsakliga innehåll. Detta innebär att i kategoriseringsmodellerna 
för PISA och TIMSS har varje uppgift kategoriserats med endast ett 
matematiskt innehåll medan en uppgift i nationella proven kan ha ka-
tegoriserats med flera olika innehåll. För att göra kategoriseringarna 
jämförbara har denna kategorisering utgått från en gemensam katego-
riseringsmodell, uppgiftens huvudsakliga innehåll, och varje uppgift 
har kategoriserats i endast en huvudsaklig innehållskategori. 

Tabell 10 visar kategoriseringen utifrån PISA:s innehållskategorier, 
tabell 11 visar kategoriseringen utifrån TIMSS:s innehållskategorier 
och tabell 12 visar kategoriseringen utifrån den svenska kursplanens 
innehållskategorier. 
Tabell 10. Fördelning av uppgifter utifrån huvudsakligt innehåll enligt PISA:s upp-
delning av matematikinnehåll för de pappersbaserade uppgifterna i PISA (n=84) 
och de skriftliga uppgifterna i nationella provet i årskurs 9 (n=39) 

 Kvantitet Rum och 
form 

Förändring 
och sam-

band 

Osäkerhet 

PISA 25 % 25 % 25 % 25 % 

Nationellt prov årskurs 9 46 % 18 % 26 % 10 % 

 
Tabell 11. Fördelning av uppgifter utifrån huvudsakligt innehåll enligt TIMSS 2015 
uppdelning av matematiskt innehåll för uppgifterna i TIMSS årskurs 8 (n=174) och 
de skriftliga uppgifterna i nationella provet i årskurs 9 (n=39) 

 
Taluppfattning 
och aritmetik 

Algebra Geometri Statistik och 
sannolikhet 

TIMSS årskurs 8 34 % 22 % 19 % 25 % 

Nationellt prov årskurs 9 49 % 21% 18 % 13 % 
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Tabell 12. Fördelning av andelen uppgifter utifrån kunskapsområden enligt Lgr 11 
för de skriftliga uppgifterna i nationella provet i årskurs 9 (n=39) och i TIMSS års-
kurs 8 2015 (n=174) samt de pappersbaserade uppgifterna i PISA 2012 (n=84) 

 Talupp-
fattning 
och tals 
använd-

ning 

Algebra Geometri 
Sannolik-
het och 
statistik 

Samband 
och för-
ändring 

Problem- 
lösning 

PISA 24 % 5 % 25 % 29 % 18 % 0 % 

TIMSS årskurs 
8 30 % 20 % 17 % 23 % 10 % 0 % 

Nationellt prov 
årskurs 9 44 % 10 % 18 % 10 % 18 % 0 % 

 
I denna analys har varje uppgift kategoriserats med endast ett huvud-
sakligt innehåll. Uppgifter består sällan av matematik från endast ett 
område, vilket gör att om man bara kategoriserar utifrån uppgiftens 
huvudsakliga innehåll kan vissa områden, som kan återfinnas i flerta-
let uppgifter men aldrig betecknas som huvudsaklig, erhålla alltför li-
ten andel i kategoriseringen. 

Enligt kategoriseringarna i tabell 10 och 11 kan konstateras att om 
kategoriseringen baseras på de internationella mätningarnas innehålls-
kategorier har samtliga kunskapsprov provuppgifter inom samtliga in-
nehållskategorier. Även i tabell 12 ses att samtliga prov har uppgifter i 
samtliga kategorier utom Problemlösning och att samtliga prov har en 
relativ hög andel uppgifter inom Taluppfattning och tals användning. 
Nationella provet har ett delprov utan miniräknare som huvudsakligen 
prövar metoder och begrepp. I det delprovet kategoriseras mer än hälf-
ten av uppgifterna som Kvantitet eller som Taluppfattning och aritme-
tik eller Taluppfattning och tals användning (beroende på kategorise-
ringsmodell) vilket påverkar andelen i dessa kategorier. I PISA och 
TIMSS har eleverna tillgång till miniräknare på samtliga uppgifter.  

Att inga uppgifter, enligt tabell 12, har kategoriserats med det hu-
vudsakliga innehållet Problemlösning kan bero på att det är det huvud-
sakliga innehållet som kategoriseras. En fördjupad analys av samtliga 
uppgifter visar dock att flera uppgifter i respektive kunskapsprov inne-
håller aspekter av problemlösning.  

Fördelningen av uppgifter har således vissa likheter, men även vissa 
skillnader. Till exempel ligger, utifrån tabell 12, den största andelen 
av uppgifterna för TIMSS och nationella provet i årskurs 9 inom Tal-
uppfattning och tals användande. TIMSS har en större andel uppgifter 
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än nationella provet inom Algebra och inom Sannolikhet och statistik 
än nationella provet och en lägre andel uppgifter inom Samband och 
förändring. PISA har en större andel uppgifter än nationella provet 
inom Sannolikhet och statistik och en lägre andel uppgifter inom Tal-
uppfattning och tals användning. Att det nationella provet har en lägre 
representation inom området Sannolikhet och statistik kan bero på att 
det endast var de skriftliga delproven som ingick i analysen. I det un-
dersökta provet fanns ett muntligt delprov (omfattade cirka 15 procent 
av provet) som huvudsakligen behandlade statistiska frågeställningar. 

För att jämföra innehållskategorierna har även korsvisa jämförelser 
av uppgifterna gjorts. Varje uppgift i PISA respektive TIMSS har ka-
tegoriserat dels utifrån sitt eget ramverk men även utifrån de svenska 
kursplanerna i matematik. På samma sätt har uppgifterna i det nation-
ella provet kategoriserats dels utifrån den svenska kursplanen, men 
även utifrån respektive internationellt ramverk. Jämförelser mellan de 
internationella ramverkens innehållskategorier och den svenska kurs-
planens innehållskategorier redovisas i tabellerna 13 till och med 16. 
Tabell 13. Fördelning av andelen PISA-uppgifter som kategoriserats både utifrån 
PISA:s huvudsakliga innehåll (rader) och den svenska kursplanens kunskapsområ-
den (kolumner) 

 Taluppfatt-
ning och 
tals an-

vändning 

Algebra Geometri 
Sanno-

likhet och 
statistik 

Samband 
och förän-

dring 

Problem-  
lösning 

Kvantitet 90 %    10 %  
Rum och form   100 %    
Förändring och samband 5 % 19 %  24 % 52 %  
Osäkerhet    90 % 10 %  
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Tabell 14. Fördelning av andelen nationella prov-uppgifter som kategoriserats både 
utifrån den svenska kursplanens kunskapsområden (kolumner) och PISA:s huvud-
sakliga innehåll (rader) 

 Kvantitet Rum och  
form 

Förändring 
och sam-

band 

Osäkerhet 

Taluppfattning och tals användning 100 %    
Algebra   100 %  
Geometri  100 %   
Sannolikhet och statistik    100 % 

Samband och förändring 14 %  86 %  
Problemlösning     

 
Tabell 13 visar kategoriseringen av PISA-uppgifterna både utifrån 
PISA:s huvudsakliga innehåll och den svenska kursplanens innehålls-
områden. Till exempel visar tabellen att samtliga PISA-uppgifter som 
kategoriserades enligt PISA-kategorin Rum och Form har kategorise-
rades i den svenska kursplanens innehållsområde Geometri. Tabell 14 
visar kategoriseringen av nationella provets uppgifter både utifrån den 
svenska kursplanens innehållsområden och PISA:s huvudsakliga inne-
håll. Kategoriseringen av nationella provets deluppgifter stämde näs-
tan entydigt överens med kategorier i PISA-indelningen. Till exempel 
visar tabellen att samtliga uppgifter från nationella provet som katego-
riserades enligt kategorin Algebra har kategoriserats inom PISA-kate-
gorin Förändring och samband, som i PISA bland annat innehåller 
”Aspects of the traditional mathematical content of functions and al-
gebra, including algebraic expressions, equations and inequalities.” 
(OECD 2013, sid 7). 
Tabell 15. Fördelningen av skriftliga matematikuppgifter i nationella provet för års-
kurs 9 (n=39) som kategoriserats både utifrån den svenska kursplanens kunskaps-
områden (rader) och TIMSS innehållskategorisering i årskurs 8 (kolumner) 

 
 

Talupp-
fattning 
och arit-

metik 
Algebra Geometri 

Statistik 
och san-
nolikhet 

Taluppfattning och tals användning 94 %   6 % 

Algebra  100 %   

Geometri   100 %  

Sannolikhet och statistik    100 % 

Samband och förändring 43 % 57 %   

Problemlösning     
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Tabell 16. Fördelningen av skriftliga matematikuppgifter i TIMSS årskurs 8 (n=174) 
som kategoriserats både utifrån TIMSS årskurs 8 innehållskategorisering (rader) 
och den svenska kursplanens kunskapsområden (kolumner) 

 Talupp-
fattning 
och tals 
använd-

ning 

Algebra Geometri 
Sannolik-
het och 
statistik 

Samband 
och för-
ändring 

Problem-
lösning 

Taluppfattning 
och aritmetik 78 %  2 % 2 % 19 %  

Algebra 5 % 90 %   5 %  

Geometri 6 %  82 %  12 %  

Statistik och 
sannolikhet 7 %  2 % 91 %   

 
Som ses i tabell 15 matchar kategoriseringen väl mellan innehållsom-
råden. Innehållsområdet Samband och förändring enligt den svenska 
kursplanen har ingen entydig motsvarighet i ramverket för TIMSS. 
Uppgifter inom denna kategori som med ramverket för TIMSS kate-
goriserats som Taluppfattning och aritmetik handlar om bland annat 
procent för att uttrycka förändring och uppgifter som kategoriserats 
som Algebra behandlar bland annat tolkning och användning av lin-
jära funktioner. 

Som ses i tabell 16 finns tydliga matchningar mellan samtliga om-
råden förutom området Samband och förändring. Detta område åter-
finns inte som enskilt område i TIMSS och uppgifterna som kategori-
serats i denna kategori återfinns som kategoriserade inom samtliga in-
nehållskategorier i TIMSS. Uppgifter inom området Samband och för-
ändring handlar bland annat om procentberäkningar (kategoriserat 
som Taluppfattning och aritmetik i TIMSS), funktioner och räta linjen 
(kategoriserat som Algebra i TIMSS) och koordinatsystem (kategori-
serat som Geometri i TIMSS). 

Ett samband finns mellan de olika kategoriseringarna av uppgifter i 
innehållsområden. Uppgifter som kategoriseras inom ett innehållsom-
råde i den ena indelningsmodellen kategoriserades i stor utsträckning i 
motsvarande områden i den andra indelningsmodellen. Detta visar att 
skillnader i fördelningen av uppgifter huvudsakligen inte beror på 
skillnader i kategoriseringsmodeller.  
 
Sammanfattningsvis: spridningen av uppgifternas innehåll är relativt 
likartad mellan de olika kunskapsproven. Inget irrelevant innehåll 
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finns eftersom det endast ingår uppgifter från de internationella kun-
skapsproven som bedömts ha ett matematiskt innehåll som är relevant 
för respektive åldersgrupp. Den skimära bristen av innehållet Pro-
blemlösning förklaras med att problemlösning sällan är huvudsakligt 
innehåll i uppgifterna men återfinns i många av uppgifterna. Det gäller 
för samtliga kunskapsprov. Där är endast en begränsad mängd mate-
matiskt innehåll som återfinns i uppgifterna i det nationella provet 
som inte återfinns i uppgifterna i de internationella studierna. Bedöm-
ningen är att det är en mycket begränsad underrepresentation och att 
de, utifrån matematiskt innehåll, sammanfaller till hög grad. 
 

Resultat av jämförelse av kunskapsprovens kognitiva dimension 
Uppgifterna i nationella provet och kunskapsprovet i PISA har katego-
riserats utifrån vilka kognitiva processer som huvudsakligen används. 
Tabell 17 visar kategoriseringen av uppgifter baserat på hur de defi-
nieras i ramverket för PISA. Processen Formulera handlar om att for-
mulera situationer matematiskt. Processen Använda handlar om att an-
vända matematiska begrepp, fakta, procedurer och resonemang. Pro-
cessen Tolka handlar om att tolka och utvärdera matematiska resultat. 
Tabell 17. Fördelning av uppgifter med avseende på kognitiva områden (PISA 
2012). I jämförelsen ingår skriftliga matematikuppgifter från nationella provet i års-
kurs 9 (n=39) och från PISA (n=84) 

 Formulera Använda Tolka 

PISA 32 % 43 % 25 % 

Nationellt prov 26 % 51 % 23 % 

 
Spridningen av uppgifternas processer är relativt lika. Uppgifternas 
fördelning på processer stämmer väl överens mellan PISA och nation-
ella provet. Båda provinstrumenten har en tonvikt vid processen An-
vända. 

I tabell 18 har uppgifterna i nationella provet och kunskapsprovet i 
TIMSS kategoriserats utifrån vilka kognitiva områden som huvudsak-
ligen används. Områdena för TIMSS definieras i ramverket för 
TIMSS 2015. Området Veta täcker de fakta, procedurer och begrepp 
som elever behöver kunna. Området Tillämpa fokuserar förmågan att 
använda denna kunskap för att välja eller skapa modeller och lösa pro-
blem. Området Resonera går bortom lösandet av problem av rutinka-
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raktär till att omfatta förmågan att använda analytiska förmågor, gene-
ralisera och tillämpa matematik i obekanta eller komplexa samman-
hang. 
Tabell 18. Fördelning av uppgifter med avseende på kognitiva områden (TIMSS 
2015). I jämförelsen ingår skriftliga matematikuppgifter från nationella provet i års-
kurs 9 (n=39) och från TIMSS årskurs 8 (n=174) 

 Veta Tillämpa Resonera 

TIMSS 31 % 47 % 22 % 

Nationellt prov 36 % 51 % 13 % 

 
Spridningen av uppgifternas kognitiva områden är relativt lika. Upp-
gifternas fördelning på de kognitiva områdena stämmer väl överens 
mellan TIMSS och nationella provet. Båda kunskapsutvärderingarna 
har en tonvikt vid det kognitiva området Tillämpa. 

Uppgifterna i de båda kunskapsutvärderingarna har även kategori-
serats utifrån den svenska kursplanens förmågor. I de nationella pro-
ven har varje poäng definierats med en huvudsaklig förmåga. Den mo-
dellen har använts för kategoriseringen. Samtliga poäng i det nation-
ella provet har kategoriserats med den förmåga som huvudsakligen 
avses att prövas. De fem förmågorna definieras i den svenska läropla-
nen. Förmågan som handlar om problemlösning beskrivs som för-
mågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 
värdera valda strategier och metoder. Förmågan som handlar om be-
grepp beskrivs som förmågan att använda och analysera matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp. Förmågan som handlar om me-
toder beskrivs som förmågan att välja och använda lämpliga matema-
tiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. För-
mågan som handlar om resonemang beskrivs som förmågan att föra 
och följa matematiska resonemang. Den sista förmågan handlar om 
kommunikation och beskrivs som förmågan att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frå-
geställningar, beräkningar och slutsatser. 
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Tabell 19. Fördelning av poängen med avseende på förmågor (enligt den svenska 
kursplanen). I jämförelsen ingår skriftliga matematikuppgifter från nationella provet 
i årskurs 9, från PISA och från TIMSS årskurs 8 

 Problem-
lösning Begrepp Metod Resone-

mang 
Kommu-
nikation 

PISA 27 % 7 % 48 % 14 % 4 % 

TIMSS åk 8 9 % 25 % 61 % 3 % 2 % 

Nationellt prov åk 9 20 % 24 % 23 % 11 % 20 % 

 
Enligt tabell 19 har PISA och TIMSS en högre andel uppgifter som 
avser att pröva förmågan som handlar om Metod. Det är få uppgifter i 
PISA och TIMSS som kategoriseras med förmågan som handlar om 
Kommunikation, vilket kan bero på att i dessa studier bedöms inte re-
dovisade lösningar på uppgifter i så hög utsträckning.  

 
Sammanfattningsvis: spridningen av de kognitiva förmågorna har 
stora likheter när de jämförs utifrån de internationella mätningarnas 
kategorier. Vid användning av den svenska kursplanens kategorier på-
minner fördelningarna om varandra med lite olika tonvikter. De inter-
nationella studierna har en viss underrepresentation när det gäller ma-
tematisk kommunikation då elevernas lösningsprocesser inte bedöms i 
samma utsträckning. Inget av det undersökta pekar på att de internat-
ionella kunskapsproven prövar något som är irrelevant för den 
svenska kontexten. 
 

Resultat av jämförelse av kunskapsprovens svårighetsnivå och 
kognitiva krav 
Uppgifternas svårighetsnivå kan tolkas som mängden kunskap som 
behövs för att svara på frågorna medan uppgifternas kognitiva krav re-
fererar till vilken nivå av förmågor som krävs (Davis & Buckendahl, 
2011). Kunskapsprov behöver både uppgifter av olika svårighetsgrad 
men även uppgifter med olika kognitiva krav (Brookhart & Nitko, 
2011). I analysen behandlas först uppgifternas svårighetsnivå för att 
sedan, genom att använda kunskapskravsnivåerna i de svenska styrdo-
kumenten, behandla de kognitiva kraven. En uppgift som betraktas ha 
en hög svårighetsgrad kan ha det beroende på ovan nämnda svårig-
hetsnivå och kognitiva krav, men kan även betraktas ha hög svårig-
hetsgrad om eleverna själva anser att den är svår (Erickson & Åberg-
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Bengtsson, 2012) eftersom det påverkar hur eleverna tar sig igenom 
uppgifterna. Detta finns det dock ingen insamlad data för och svårig-
hetsdiskussionen begränsas till svårighetsnivå och kognitiva krav. 

Uppgifterna i PISA och TIMSS är valda för att täcka ett brett spekt-
rum av svårighetsnivåer, som matchas mot fördelningen av förmågor 
hos de som ska genomföra undersökningen. De innehåller uppgifter 
som är svåra även för de högpresterande eleverna och uppgifter som, 
ur en bedömningsaspekt, är lämpliga för de lågpresterande eleverna. 
Detta framgår tydligt i de båda ramverken. I ramverket för PISA 
uttrycks det som ”The PISA 2012 mathematics survey includes items 
with a wide range of difficulties, paralleling the range of abilities of 
15-year-old students.” (OECD, 2013a, sid 39) och inom TIMSS 
uttrycks det som ”It is a well-known principle of educational measure-
ment that the difficulty of the items used to assess student achieve-
ment should match the ability of the students taking the assessment.” 
(Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012, sid 39). De vill använda uppgifter 
så att man kan särskilja elevernas prestationer och rangordna eleverna. 
Genom att använda uppgifter med varierande svårighetsgrad kan elev-
prestationerna särskiljas.  

Uppgifterna i de nationella proven är valda efter en annan princip. 
De är valda för att passa det mål- och kunskapsrelaterade system som 
läroplanen bygger på och uppgifter skapas och väljs ut för att svara 
mot de fördefinierade kunskapskrav som finns i anslutning till läropla-
nen. I proven finns uppgifter som prövar kunskaper på de för årskur-
sen angivna kunskapskravsnivåerna. Elevernas prestationer på nation-
ella prov i matematik sammanfattas med provbetyg. Svårighetsnivån 
på uppgifterna är valda för att ge argument för dessa provbetyg, som 
ska relateras till kunskapskrav. Om de nationella proven avser att 
pröva kunskaper i relation till dessa kunskapskrav är det viktigt att de 
innehåller flertalet mätpunkter per kunskapskravsnivå för att en så hög 
mätsäkerhet som möjligt ska uppnås. Uppgifterna i de nationella pro-
ven har varierande svårighetsnivå för att särskilja elevernas prestat-
ioner, men det behövs inte uppgifter med svårighetsnivåer under det 
lägsta kravet för godkänt betyg.   

I kunskapskraven som hör till den svenska läroplanen definieras 
kvalitativa nivåer i form av kunskapskrav som är explicit definierade 
E, C och A i årskurs 9, där E är det lägsta godkända betyget och A är 
det högsta betyget. På de nationella proven i matematik i årskurs 9 an-
vändes kvalitativa poäng för de tre nivåerna genom E-poäng, C-poäng 
och A-poäng, som svarade mot betygsnivåer i kunskapskraven. Det 
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nationella provet i årskurs 9 hade en fördelning på 38 procent E-po-
äng, 40 procent C-poäng och 22 procent A-poäng.  

Ett sätt att undersöka uppgifternas svårighetsgrad är att undersöka 
uppgifternas lösningsproportion. Om en uppgift har hög eller låg svå-
righetsgrad, med utgångspunkt i begreppet lösningsproportion, kan det 
bero på flera olika saker. Att en uppgift genom en låg lösningsproport-
ion klassas som att ha hög svårighetsnivå kan till exempel bero på att 
uppgiften har höga kognitiva krav, att uppgiften har ett innehåll som 
få elever har mött eller att uppgiften är så formulerad att eleverna har 
svårt att förstå vad som avses. Det sistnämnda är kanske det minst tro-
liga i detta fall då samtliga uppgifter, i såväl de internationella mät-
ningarna som de nationella proven, har prövats ut i flera omgångar för 
att säkerställa att uppgiften är lätt att förstå. 

Lösningsproportionens värde ligger i intervallet 0,0 till 1,0 och 
anger hur stor andel av den maximalt uppnåbara poängsumman för en 
uppgift som erhållits av de elever som haft uppgiften i sitt prov. Me-
delvärdet för lösningsproportionerna i ett prov erbjuder ett sammanfat-
tande mått som kan antas ge utslag för i vilken mån den av eleverna 
upplevda komplexiteten i lösningsproceduren är hög eller låg och om 
frågeställningarna i uppgifterna i ett prov är kända eller okända.  
Tabell 20. Jämförelse av lösningsproportioner mellan elever på nationella proven i 
årskurs 9 (n=2437) samt svenska elever på TIMSS 2015 (n=4090) och på PISA 
2012 (n=4736) 

 
Genom-

snittlig lös-
ningspro-

portion 

Lösnings- 
proportion-
ernas stan-
dardavvi-

kelse 

Lägsta  
lösnings-
proportion 

Högsta  
lösnings-
proportion 

Lösnings- 
proportion-
ernas me-

dian 

PISA 0,45 0,24 0,01 0,91 0,44 

TIMSS 0,48 0,19 0,06 0,87 0,49 

Nationellt prov åk 9 0,53 0,22 0,11 0,90 0,58 

 
Utifrån tabell 20 kan konstateras att de genomsnittliga värdena på svå-
righetsnivån är relativt lika mellan de tre kunskapsproven. De har ge-
nomsnittliga lösningsproportioner runt 0,5 och har stor spridning av 
svårighetsnivåerna, från uppgifter som väldigt få av de svenska ele-
verna lyckas lösa till uppgifter som endast cirka en tiondel eller färre 
av eleverna ej lyckas lösa. 
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Figur 16 visar fördelningen av lösningsproportioner för samtliga 
uppgifter i de olika proven, fördelade från uppgifter med lägst lös-
ningsproportion till högst lösningsproportion. Figuren bekräftar att 
fördelningen av lösningsproportioner är likartade för de tre proven. 
 

 
Figur 16. Fördelningen av lösningsproportioner på uppgifter för elever i svenska 
skolan på nationella provet i årskurs 9 (n=2437), TIMSS årskurs 8 2015 (n=4090) 
samt PISA 2012 (n=4736).  

För att undersöka de kognitiva kraven har samtliga poäng, i samtliga 
prov, kategoriserats utifrån svenska kunskapskravens beskrivningar 
(se tabell 21). I nationella proven finns poängen redan kategoriserade 
av provutvecklarna utifrån en tolkning av kunskapskraven medan po-
ängen i TIMSS och PISA har kategoriserats utifrån en tolkning av 
kunskapskraven anpassat till respektive årskurs. Varje poäng har kate-
goriserats att ligga antingen under betygsnivån E, inom betygsnivån E, 
inom betygsnivån C eller inom betygsnivån A.  
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Tabell 21. Jämförelse av andelen poäng på olika kvalitativa nivåer utifrån den 
svenska läroplanen, Lgr 11 

 Under be-
tygsnivån E 

Inom be-
tygsnivån E 

Inom be-
tygsnivån C 

Inom be-
tygsnivån A 

PISA 2% 49% 32% 17% 

TIMSS 6 % 66 % 27 % 1 % 

Nationellt prov årskurs 9 0 % 38 % 40 % 22 % 

 
Tabellerna visar att PISA- och TIMSS-proven har några enstaka upp-
gifter som ligger under lägsta godkända nivå i de svenska kunskaps-
kraven och att TIMSS har betydligt färre uppgifter än de nationella 
proven och PISA som svarar mot den högsta kvalitativa nivån, be-
tygsnivå A.  
 
Sammanfattningsvis: spridningen och nivåerna av svårighetsgrad i 
uppgifterna i de två internationella kunskapsproven är likvärdiga de i 
de nationella kunskapsproven. PISA och TIMSS utgår från relativa sy-
stem och nationella provet från ett mål- och kunskapsrelaterat system. 
Trots detta finns det endast ett fåtal uppgifter i PISA och TIMSS som 
tolkas vara under lägsta godkända nivån i de svenska kursplanerna. 
Denna analys tyder inte på att något innehåll skulle vara irrelevant på 
grund av svårighetsgrad, möjligen någon enstaka uppgift i PISA som 
har väldigt låg lösningsproportion. Det finns indikationer på att det 
högsta kognitiva kravet är underrepresenterat i TIMSS. 

Resultat av överensstämmelse mellan innehåll, kognitiv 
dimension och kognitiva krav 
I en ytterligare analys gör korsvisa jämförelser mellan kategorierna för 
att fördjupa jämförelsen. Jämförelsen kan, utifrån kategorierna, visa 
vilka prov som överensstämmer till högst grad. Som taxonomi väljs 
den svenska läroplanen med sin kategorisering av innehåll, förmågor 
och kunskapskravsnivåer. Utifrån dessa kategorier görs parvisa jämfö-
relser. De tre parvisa jämförelse är Innehåll mot Förmågor, Innehåll 
mot Kunskapskravsnivå och Förmågor mot Kunskapskravsnivå. Anta-
let poäng inom respektive kategori används för att undersöka överens-
stämmelsen mellan de olika proven, dels genom att generera diagram 
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över andel och antal poäng för samtliga prov, men även genom att an-
vända Porter’s Alignment Index (Porter, 2002).  

Porter’s Alignment Index beräknas för uppgiftsamlingarna i proven 
genom att sätta upp en korstabell för varje jämförelse och varje prov. 
Indexet beräknas sedan för varje par av prov enligt 
 

Alignment Index = 1 −
#$%&'$%

(
$)*

+
%),

-
 

 
där J är antalet rader, K är antalet kolumner i korstabellerna X och Y, 
samt xjk och yjk är proportionerna i respektive korstabell på rad j och i 
kolumn k. Porter’s Alignment Index är ett relativt enkelt mått på skill-
naden mellan två matriser med proportioner men kan ändå ge en indi-
kation på överensstämmelsen. Indexet antar värden mellan noll och 
ett. Värdet noll innebär att ingen överensstämmelse finns mellan jäm-
förda proportioner. Värdet ett innebär fullständig överensstämmelse 
med exakt lika värden på proportionerna i varje cell i matriserna. 

Figur 17 visar en jämförelse mellan antal poäng på Innehåll mot 
Kunskapskravsnivå för respektive prov. Samtliga proven har god 
spridning på kunskapskravsnivåerna i de olika innehållsområden. Ett 
alternativ hade varit om något kunskapsprov hade många eller samt-
liga av sina poäng på en viss nivå i ett visst innehållsområde. Noter-
bart är dock att TIMSS endast har två poäng på betygsnivå A och 
dessa är kategoriserade inom innehållsområdet Algebra.  
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Figur 17. Jämförelse av antal poäng i varje innehållsområde uppdelat på kunskaps-
kravsnivå för respektive prov. 

I tabell 22 presenteras Porter’s Alignment Index för jämförelsen mel-
lan antal poäng på Innehåll mot Kunskapskravsnivå. Utifrån analysen 
visar PISA och TIMSS en högre överensstämmelse (0,72) än nation-
ella provet med PISA (0,66) eller TIMSS (0,59). 
Tabell 22. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Innehåll mot Kunskapskravs-
nivå 

 Nationellt 
prov åk 9 PISA TIMSS  

åk 8 

Nationellt prov  0,66 0,59 

PISA 0,66  0,72 

TIMSS 0,59 0,72  

 
Figur 18 visar en jämförelse mellan antal poäng på Innehåll mot För-
måga för respektive prov. Även här kan vi se att de flesta förmågorna 
återfinns i de flesta innehållsområdena i respektive kunskapsprov.  
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Figur 18. Jämförelse av antal poäng i varje innehållsområde uppdelat på förmågor 
för respektive prov. 

I tabell 23 presenteras Porter’s Alignment Index för jämförelsen mel-
lan antal poäng på Innehåll mot Förmåga. Utifrån analysen visar 
PISA en högre överensstämmelse med TIMSS (0,66) och nationella 
provet (0,66) än det nationella provet och TIMSS gör (0,56). 
Tabell 23. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Innehåll mot Förmåga 

 Nationellt 
prov åk 9 PISA TIMSS  

åk 8 

Nationellt prov  0,66 0,56 

PISA 0,66  0,66 

TIMSS 0,56 0,66  

 
Figur 19 visar en jämförelse mellan antal poäng på Förmåga mot 
Kunskapskravsnivå för respektive prov. Även i denna jämförelse kan 
noteras att, även om fördelningen mellan förmågor är ojämn, så finns 
poäng inom de olika kunskapskravsnivåer spridna över förmågorna. 
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Figur 19. Jämförelse av antal poäng inom varje förmåga uppdelat på kunskapskrav 
för respektive prov. 

 

Tabell 24. Porter’s Alignment Index för jämförelsen Förmåga mot Kunskapskravs-
nivå 

 Nationellt 
prov åk 9 PISA TIMSS  

åk 8 

Nationellt prov  0,66 0,53 

PISA 0,66  0,63 

TIMSS 0,53 0,63  

 
I tabell 24 presenteras Porter’s Alignment Index för jämförelsen mel-
lan antal poäng på Förmåga mot Kunskapskrav. Utifrån analysen visar 
PISA en högre överensstämmelse med TIMSS (0,63) och nationella 
provet (0,66) än PISA och TIMSS gör (0,53). 

Angående värdena på Porters Alignment (tabell 22, 23 och 24) är 
nivån på överensstämmelserna relativt lika. När värdena ska skattas 
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som goda eller mindre goda är antalet celler i korstabellerna och anta-
let poäng som används avgörande (Fulmer, 2010). Värdena i denna 
undersökning kan betraktas som genomsnittliga, det vill säga ganska 
god överensstämmelse.  
 
Sammanfattningsvis: spridningen av de kognitiva förmågorna på-
minner om varandra med lite olika tonvikter. De internationella studi-
erna har en viss underrepresentation när det gäller matematisk kom-
munikation då elevernas lösningsprocesser inte bedöms i samma ut-
sträckning. Inget av det undersökta pekar på att de internationella kun-
skapsproven prövar något som är irrelevant för den svenska kontexten. 

Resultat av jämförelse av provinstrumentens bedömning 
Även om uppgifterna från provinstrumenten i de internationella kun-
skapsundersökningarna, med avseende på matematiskt innehåll och 
kognitiva dimensioner, sammanfaller med uppgifterna från kunskaps-
prov i den svenska skolan så kan relevansen hotas om andra kun-
skaper bedöms i de internationella mätningarna än i den svenska kurs-
planen. Information om hur elevernas prestationer på uppgifterna ska 
bedömas återfinns i nationella provens bedömningsanvisningar (Skol-
verket, 2013b) och kodningsanvisningar i PISA (OECD, 2011) och 
TIMSS (IEA, 2014). 

I PISA och TIMSS bedöms den del av elevsvaren som inte kan 
automaträttas av en grupp nationella kodare. De nationella proven be-
döms av lärare. För samtliga grupper av bedömare ges skriftlig in-
formation om hur bedömningen ska genomföras. I instruktionerna till 
TIMSS-kodarna anges bland annat att ansvaret för att visa förståelse 
ligger på eleverna, att det inte ligger på bedömaren att anta vad eleven 
avsett i hans eller hennes svar samt att bedömaren endast kan ge po-
äng för det svaret eleven faktiskt angett i provhäftet (IEA, 2014). Om 
elevsvaren till exempel innehåller felaktigheter som motsäger andra 
delar av lösningen är uppmaningen att den som bedömer ska tänka ”If 
you make me choose, you lose.” (IEA, 2018). I instruktionen till be-
dömningarna i PISA anges att bedömaren ska försöka avgöra om ele-
ven har förmågan att svara på uppgiften och att bedömaren inte ska 
göra poängavdrag för sådant som avviker från ett fulländat svar 
(OECD, 2011). Instruktionen i PISA påminner mer om informationen 
för de nationella proven. I informationen till de nationella proven 
framhålls att bedömningsanvisningarna bygger på ”principen om posi-
tiv bedömning” och att bedömaren inte ska göra poängavdrag för 
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eventuella fel och brister i elevlösningarna (Skolverket, 2013b). 
Denna skillnad i instruktioner till bedömarna kan delvis härledas till 
att i TIMSS bedöms huvudsakligen endast svaren på uppgifterna, inte 
lösningarna av uppgifterna.  

I samtliga tre kunskapsprov finns uppgifter där eleverna ska redo-
visa sina lösningar och där eleverna kan, även utan att ange ett korrekt 
svar, erhålla delpoäng. Det finns dock en stor skillnad mellan dessa i 
antalet redovisningsuppgifter. Bland de skriftliga delproven i nation-
ella provet fanns 18 redovisningsdeluppgifter (46 procent av uppgif-
terna) och i samtliga av dessa kan lösningar, även utan ett korrekt 
svar, ge delpoäng. Som exempel informeras eleverna i delprov D om 
att det till alla uppgifter, utom en, krävs fullständiga lösningar och att 
det är viktigt att redovisa allt arbete eftersom poäng kan erhållas för 
delvis löst uppgift (Skolverket, 2013a). En anledning till att även på-
började lösningar eller ej fullständigt korrekta elevlösningar bedöms i 
nationella proven kan bland annat härledas till att det i kunskapskra-
ven i matematik ingår krav som inte behöver innebära att man löst en 
uppgift fullständigt. Det handlar bland annat om att kunna bidra till att 
formulera enkla matematiska modeller och att välja metoder. Flera av 
kunskapskravens delar innehåller även formuleringen som att använda 
begrepp och metoder samt lösa problem ”på ett i huvudsak fungerande 
sätt” (Skolverket, 2011b). 

I de internationella kunskapsproven finns det väsentligt färre redo-
visningsuppgifter. I PISA 2012 fanns till exempel totalt 9 redovis-
ningsuppgifter (11 procent av uppgifterna) där eleverna uppmanas att 
visa hur de kommit fram till svaret eller löst uppgiften. Vid var och en 
av dessa uppgifter står uppmaningar av typen ”Visa hur du kom fram 
till ditt svar”, ”Visa hur du löst uppgiften” eller ”Visa dina beräk-
ningar”. I endast tre av dessa (4 procent av totala antalet uppgifter) 
kan lösningarna ge delpoäng, på övriga sex redovisningsuppgifter 
räcker det med att endast ange rätt svar för full poäng. 

Efter genomförande av nationellt prov får lärarna möjlighet att be-
svara en lärarenkät. En stor andel av de svarande lärarna anger att de, 
inför genomförandet av nationella proven, diskuterar bedömningen på 
proven och låter eleverna arbeta med uppgifter från tidigare prov (se 
till exempel Skolverket, 2013c). Eleverna får därigenom information 
om bedömningen, får se bedömningar av tidigare nationella prov och 
vet oftast att det är värt att försöka lösa en uppgift och lösa så stor del 
av uppgiften som möjligt. I nationella provet kan eleven erhålla delpo-
äng om eleven kommit en bit på väg i sin lösning och visat vissa kva-
liteter i sitt kunnande. Endast korrekt svar på uppgifter där det krävs 
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redovisade lösningar ger dock inga poäng. I nationella provet har man 
valt att bedöma även påbörjade lösningar för att man här hittar belägg 
för att eleverna uppfyller kunskapskrav. I kunskapskraven (Skolver-
ket, 2011b) finns även indikationer att även påbörjade lösningar kan 
premieras, till exempel står det att eleven för det lägsta godkända be-
tyget ska kunna använda en i huvudsak fungerande metod. I PISA och 
TIMSS bedöms inte dessa försök till lösningar i samma utsträckning. 

Bedömningen i nationella proven sker på flera olika sätt exempelvis 
med bedömningsmatriser och kvalitetsanalyser av elevernas lösningar. 
Nationella provet har som mål att pröva kunskaper utifrån de kvalita-
tiva nivåer som är beskrivna i kunskapskraven. I PISA och TIMSS be-
döms samtliga elevlösningar på ett mer endimensionellt sätt och i de 
allra flesta bedömningarna är de dikotoma (rätt-fel). 

 
Sammanfattningsvis: i bedömningen är skillnaderna större än likhet-
erna. Det är skillnad i vad i elevernas lösningar som ska bedömas. I 
det nationella provet finns det krav på redovisning i cirka hälften av 
uppgifterna och där kan även påbörjade lösningar beaktas. Eleverna är 
ofta väl insatta i denna typ av bedömning. På uppgifterna i PISA och 
TIMSS bedöms huvudsakligen endast svaret på uppgifterna, något 
som eleverna inte informeras om. Bedömningen av de internationella 
kunskapsproven är inte irrelevanta då det är en bedömningsform som 
även finns i den nationella proven. Dock finns i de internationella kun-
skapsproven en underrepresentation av möjligheten att bedöma pro-
cesser och påbörjade lösningar. 

Sammanfattning innehållsanalys 
Detta kapitel har bestått av analyser med avsikten att analysera på vil-
ket sätt ramverken och kunskapsproven från de internationella storska-
liga kunskapsundersökningarna sammanfaller med styrdokument och 
kunskapsprov i den svenska skolan. Jämförande analyser har genom-
förts och täckningen har kommenterats med hjälp av begreppen under-
representation och irrelevans. I tabell 25 finns en sammanfattande 
sammanställning över de olika analysdelarnas resultat. I tabellen kate-
goriseras underrepresentation och irrelevans med kvaliteterna ingen, 
liten, delvis eller stor. Till exempel skulle ingen underrepresentation 
och låg irrelevans innebära att de internationella studierna täcker den 
svenska kursplanen helt men samtidigt prövar något, i liten utsträck-
ning, som ligger utanför den svenska kursplanen. 
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Tabell 25. Sammanfattning av underrepresentation och irrelevans i innehållsana-
lysen 

 Under- 
represen-

tation 

Irrele-
vans Kommentar 

Ramverk –  
Syftesnivå Låg Ingen 

Individperspektivet väl täckt men de övriga per-
spektiven (samhälls- samt teknisk-ekonomiskt 
perspektiv) är endast delvis explicit täckta, vilket 
leder till låg underrepresentation. 

Ramverk –  
Målnivå Låg Låg 

Olika beskrivningar av förmågor, processer och 
kognitiva domäner. De täcker varandra väl men 
vissa aspekter ligger utanför i respektive ram-
verk, vilket leder till låg underrepresentation och 
irrelevans. 

Ramverk –  
Innehållsnivå Låg Låg 

Enstaka matematiskt innehåll återfinns i svenska 
kursplanen men inte i de internationella ramver-
ken och vice versa, vilket ger låg underrepresen-
tation och låg irrelevans. 

Kunskapsprov – 
Matematiskt inne-
håll 

Låg Ingen 

Uppgifterna från de internationella studierna som 
ingår i analysen bedöms pröva innehåll i den 
svenska kursplanen. Spridningen av innehåll har 
likheter mellan studierna. Endast begränsat ma-
tematiskt innehåll i nationella provet prövas ej i 
de internationella studierna. 

Kunskapsprov –  
Kognitiv dimens-
ion 

Låg Ingen 
Något större fokus på förmågan kommunikation i 
det nationella provet, vilket leder till låg underre-
presentation. 

Kunskapsprov – 
Svårighetsnivå 
och kognitiva krav 

Låg Ingen 
Få uppgifter i TIMSS med höga kognitiva krav, 
några få uppgifter med låga kognitiva krav, vilket 
leder till låg underrepresentation.  

Kunskapsprov  
– Bedömning Delvis Ingen 

TIMSS beskriver en striktare bedömning medan 
PISA och nationella proven beskriver en positiv 
bedömning.  
Större fokus i nationella proven att bedöma lös-
ningsprocesser, vilket ger delvis underrepresen-
tation. 

 
Genomsnittlig låg underrepresentation innebär att de internationella 
mätningarna, i sina ramverk och med sina kunskapsprov, i hög ut-
sträckning täcker innehållet i de svenska styrdokumenten och nation-
ella proven. Det finns bland annat vissa matematiska begrepp, vissa 
aspekter av förmågor och viss skillnad i bedömningen men begräns-
ningen av dessa gör att underrepresentationen ändå bedöms vara låg. 

Genomsnittlig låg eller ingen irrelevans innebär att de internation-
ella mätningarna, i sina ramverk och med sina kunskapsprov, inte eller 
till låg grad prövar något som inte täcks av de svenska styrdokumen-
ten. Det finns bland annat vissa matematiska begrepp och vissa 
aspekter av förmågebeskrivningarna som inte återfinns i de svenska 
styrdokumenten och nationella proven, men begränsningen av dessa 
gör att irrelevansen bedöms vara låg eller mycket låg. 
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Sammantaget kan konstateras att ramverken och kunskapsproven 
från de internationella storskaliga kunskapsundersökningarna sam-
manfaller till relativt hög grad med styrdokument och kunskapsprov i 
den svenska skolan även om det finns vissa områden som inte täcks av 
de internationella mätningarna. Detta stärker premissen att ramverk 
och uppgifter i PISA och TIMSS speglar matematiken så som den be-
skrivs i en svensk kontext men vissa argument finns även för invänd-
ningen mot detta. Invändningen att ramverk och uppgifter i PISA och 
TIMSS inte täcker alla aspekter av matematikkunskaper i en svensk 
kontext får viss bäring. Trots att det finns en huvudsaklig överens-
stämmelse finns det vissa delar av den svenska kontexten som inte 
prövas i de internationella mätningarna. 

Flera av analyserna i detta kapitel har även varit del av publicerade 
överensstämmelsestudier mellan internationella undersökningar i ma-
tematik och Lgr11 (Skolverket, 2011b), det vill säga de nuvarande 
svenska styrdokumenten (se till exempel Skolverket, 2015b; Soller-
man & Pettersson, 2016; Nortvedt m.fl., 2016). I dessa studier har 
överensstämmelsen, för både PISA och TIMSS, visat sig vara relativt 
god. Även i tidigare studier, i relation till den tidigare kursplanen Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet, 2006), har det visats att överensstäm-
melsen med PISA (se till exempel Skolverket, 2006) och TIMSS (se 
till exempel Skolverket, 2006; Skolverket, 2008c) var relativ god.  

Liknande resultat återfinns även i andra studier, både inom matema-
tikområdet och inom till exempel naturvetenskapsämnena. I vissa av 
dessa studier är kunskapsproven från PISA och/eller TIMSS jämförda 
med nationella kunskapsprov och i vissa av studierna är kunskapspro-
ven jämförda mot nationella styrdokument. Den gemensamma trenden 
i dessa studier är att kunskapsproven i PISA och TIMSS har låg irrele-
vans, det vill säga att de inte huvudsakligen prövar andra områden än 
det som återfinns i de nationella kontexterna. Dock har de aspekter av 
underrepresentation, det vill säga att alla kunskaper i de nationella 
kontexterna inte prövas i de internationella mätningarna. För naturve-
tenskapsämnena visar en undersökning i den svenska kontexten att de 
flesta uppgifterna (t.ex. 95 procent av uppgifterna i TIMSS) ligger 
inom ramen för den svenska kontexten men de täcker inte hela den 
svenska kontexten (Frändberg & Hagman, 2017). För matematiken 
konstateras i Norge att alla uppgifter i PISA behandlar innehåll som 
ingår i den norska läroplanen (Nortvedt m.fl., 2016). Jämförelser med 
amerikanska NAEP (National Assessment of Educational Progress) 
och TIMSS och PISA visar att cirka 85 till 90 procent av respektive 
PISA- och TIMSS-uppgifterna skulle ämnesmässigt passa in i NEAP 
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(Neidorf m.fl., 2006; National Center for Education Statistics (ED), 
2007). I Frankrike visar en undersökning att 75 procent av PISA-upp-
gifterna i matematik passar den franska läroplanen (Bodin, 2005). I 
flertalet av dessa undersökningar påtalas dock att det återfinns 
aspekter av underrepresentation i de internationella mätningarnas kun-
skapsprov, det vill säga att de inte testar allt som ingår i de nationella 
kunskapsproven eller i den nationella styrdokumenten. Det mest ex-
trema fallet gäller Frankrike där PISA-uppgifterna i matematik be-
döms endast täcka 15 procent av läroplanen (Bodin, 2005). 
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Genomförandeanalys 

Avsikten med detta kapitel är att undersöka på vilket sätt utform-
ningen, formatet och förutsättningarna för de internationella kunskaps-
proven sammanfaller med kunskapsprov i en svensk kontext. En ana-
lys av på vilket sätt de sammanfaller och skiljer sig samt konsekven-
serna av detta medför att vi kan styrka premissen att de internationella 
mätningarnas genomförande är relevant för att mäta matematikkun-
skaper i en svensk kontext. Alternativt kan vi styrka en invändning 
mot detta; att de internationella mätningarna genomförs på ett sådant 
sätt så att de svenska eleverna begränsas när de ska visa sina kun-
skaper i matematik. 

 

Premiss 2 PISA och TIMSS genomförs på sådana sätt att de svenska eleverna 
får möjlighet att visa sina kunskaper i matematik. 

 
De internationella kunskapsprovens utformning, format och förutsätt-
ningar omfattar en bred variation av områden som samtliga är kopp-
lade till genomförandet av kunskapsprovet. Som beskrivits tidigare i 
validitetskapitlet kan valideringen av ett kunskapsprov ses som en va-
lideringskedja med åtta länkar/steg (Crooks m.fl., 1996) där den första 
behandlar genomförandet eller administrationen. Relevansen för 
denna länk argumenteras med ”The circumstances under which stu-
dent performances are obtained can have major implications for the 
validity of the interpretations and actions resulting from an assess-
ment.” (Crooks m.fl, 1996, sid 268). Hoten mot en hög validitet är då 
kopplade till genomförandet som här avgränsas till områdena utform-
ning, format och förutsättningar.  

Kunskapsprovens utformning definieras här att omfatta hur och på 
vilket sätt kunskapsproven och deras matematikuppgifter är utfor-
made. Nivån på elevernas kunskaper kan till exempel misstolkas om 
utformningen i sig hindrar eleven att lösa uppgifter. Eleven kan ha 
kunskaper i matematik som eleven inte får visa på grund av att ut-
formningen av matematikuppgifterna gör att eleven inte förstår vad 
som efterfrågas. 
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Kunskapsprovens format definieras här som formatet på kunskaps-
proven och deras matematikuppgifter. Formatet omfattar flertalet 
aspekter så som till exempel provlängder, antalet provdelar, uppgifter-
nas ordning, redovisningsformer och tillgång till tekniska hjälpmedel. 
Alla aspekter kan utformas olika och även, i olika utsträckning, på-
verka möjligheterna för eleverna att visa sina kunskaper.  

Förutsättningar definieras här som de förutsättningar som kun-
skapsproven ger eleverna och som eleverna har för att visa sina kun-
skaper. Det kan till exempel handla om provmotivation och provång-
est. Om eleverna inte är motiverade att göra bra ifrån sig på de ingå-
ende uppgifterna och därför inte anstränger sig för att slutföra uppgif-
terna, kommer det att vara missvisande att tolka deras prestation som 
deras nivå på kunskap. 

 
Utformningen. I beskrivningen av hoten i denna valideringslänk lyf-
ter Crooks m.fl. (1996) bland annat utformningen av kunskapsproven 
genom att beskriva det som att en elev kan tolkas ha låga kunskaper i 
matematik när det verkliga problemet egentligen är att eleven inte har 
kunnat läsa och förstå instruktionerna i matematikuppgifterna. Eleven 
skulle eventuellt ha kunnat lösa uppgifterna om de hade presenterats 
på ett annat sätt. Den språkliga utformningen av matematikuppgifterna 
är således viktig för att eleverna ska få en möjlighet att kunna visa 
sina kunskaper i matematik. Analyser på TIMSS-data har visat en re-
lation mellan läskunskaper och resultat i matematik samt att läsbar-
heten samspelar med resultaten i matematik (Caponera, Sestito & 
Russo, 2016). Mängden text i matematikuppgifterna är dessutom ett 
vanligt förekommande diskussionsämne när TIMSS och PISA jämförs 
(se t.ex. Ruddock m.fl., 2006; Wu, 2009). I avsnittet om utformning 
undersöks den språkliga utformningen av matematikuppgifterna i de 
internationella kunskapsproven i relation till kunskapsprov i en svensk 
kontext. 

 
Formatet. Eftersom formatet omfattar flertalet aspekter så som till ex-
empel provlängder, antalet provdelar, uppgifternas ordning, redovis-
ningsformer och tillgång till tekniska hjälpmedel inleds avsnittet om 
format med en övergripande beskrivning av likheter och skillnader i 
format mellan de olika kunskapsproven. En något mer specifik fråga 
om genomförandet och format handlar om kunskapsprovens format i 
form av pappersbaserade prov i relation till datorbaserade prov. I de 
internationella kunskapsproven har man, för de länder som vill, gått 
över till datorbaserade kunskapsprov. Detta skedde i och med PISA 
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2015 och TIMSS 2019. Sverige valde att i dessa kunskapsprov an-
vända de datorbaserade kunskapsproven. De nationella proven i mate-
matik i Sverige är fortfarande pappersbaserade. I avsnittet undersöks 
därför även kunskapsprovens format i relation till elevernas provpre-
stationer med avseende på övergången till datorbaserade prov. 

 
Förutsättningar. I Crooks m.fl. (1996) beskrivning av hoten mot va-
liditeten i genomförandet lyfts även förutsättningsfrågan om elevens 
provmotivation och provansträngning. De beskriver det som att om 
eleverna inte är motiverade att prestera på kunskapsprovet och därför 
inte anstränger sig att göra sitt bästa för att genomföra uppgifterna, 
kommer det att vara vilseledande att tolka prestationerna som indika-
torer på deras kunskap, skicklighet eller förmåga. Detta blir extra in-
tressant i denna jämförelse då de internationella kunskapsproven inte 
är lika viktiga för den enskilda eleven (low-stake prov) som till exem-
pel nationella prov (som kan betraktas som high-stake prov). Resultat 
från PISA visar dessutom att svenska elever är de elever i världen som 
anger att de skulle höja sin ansträngning mest om resultaten från PISA 
påverkade deras betyg. I avsnittet om förutsättningar undersöks förut-
sättningarna utifrån elevernas uttryckta ansträngning och motivation i 
relation till deras matematikresultat genom att jämföra svenska elevers 
prestationer på två matematikuppgifter som använts i både ett internat-
ionellt kunskapsprov och ett nationellt prov.  
 

Utformning 
Om eleverna ska kunna visa vad de kan i matematik är möjligheten att 
kunna läsa och förstå matematikuppgifterna viktigt. För en hög validi-
tet innebär dessutom att kunskapsproven mäter det de avser att mäta 
och leder till en adekvat användning. Om kunskapsprov som avser att 
mäta matematikkunskaper istället mäter elevers läsförståelse är detta 
ett hot mot validiteten. En viktig del av utformningen av matematik-
uppgifter i kunskapsprov är således den språkliga utformningen. I 
detta avsnitt undersöks på vilket sätt de internationella kunskapspro-
vens språkliga utformning sammanfaller och skiljer sig från kunskaps-
prov i en svensk kontext. 

Inledningsvis argumenteras för att matematikuppgifternas läsbarhet 
är viktig för att eleverna ska ha möjlighet att visa sina matematikkun-
skaper. Sedan undersöks sambandet mellan resultaten i matematik och 



 119 

läsförståelse samt skillnader i läsbarhet och textmängd i de olika mät-
ningarna. Avslutningsvis dras slutsatser om nivån på läsbarhet skiljer 
sig mellan mätningarna samt om mätningarna förutsätter läsförståelse 
och om detta kan innebära att de svenska eleverna begränsas i möjlig-
heten att visa sina matematikkunskaper. 
 

Läsbarhet i matematikuppgifter 
Läsbarheten hos matematikuppgifter består av flera olika delar och 
kan undersökas på flera olika sätt. Ett sätt att undersöka matematik-
uppgifternas språkliga utformning är att studera läsbarheten genom 
bland annat mängden och typen text som ingår i dessa. Till exempel är 
antalet ord som man måste läsa en grundläggande egenskap vid analys 
av läsbarhet, inkluderad i många välkända läsbarhetsformler (till ex-
empel Dale-Chall och Flesch-Kincaid). I den språkliga utformningen 
av matematikuppgifter ingår dock även ämnesspecifika ord, begrepp 
och symboler som man måste kunna tolka och förstå för att lösa upp-
gifterna (Fuentes, 1998). Användningen av ämnesspecifika ord och 
begrepp är viktiga för matematikuppgifterna men kan bidra till att det 
ställs högre krav på läsförståelse (Adams, 2003; Barton, Heidema & 
Jordan, 2002; Bernardo, 2005; Justenson & Katz, 1995; Kane, Byrne 
& Hater, 1974). Matematikuppgifter innehåller även ofta visuella re-
presentationer (till exempel bilder och figurer) och komplexiteten och 
koncentrationen av dessa påverkar matematikuppgifternas läsbarhet 
(Matteson, 2006; Mosenthal & Kirsch, 1998). 

Tidigare internationella studier har visat att flera mått på matema-
tikuppgifternas läsbarhet korrelerar med elevernas resultat i matematik 
till exempel genom att ju fler ord, tecken, meningar, stavelser en mate-
matikuppgift har desto lägre blir elevens resultat (Jerman & Mirman, 
1974). Eller att när matematikuppgifters läsbarhet ökar så ökar nivån 
på elevprestationerna (Abedi & Lord, 2001). Det övergripande mönst-
ret tyder på att svårigheter att läsa matematikuppgifter sänker nivån på 
prestationerna i matematik (Lamb, 2010; Walker, Zhang & Surber, 
2008). 
 

Läsbarhet och läsförståelse 
Den språkliga utformningen av matematikuppgifterna blir dessutom 
viktig då den kan ge strukturella skillnader mellan elevgrupper 
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(Hvenekilde, 1988) och påverka resultatet bland de grupper som redan 
har språkliga tillkortakommanden (t.ex. Parszyk, 1994; Elmeroth, 
1997). Lägre läsbarhet i uppgifterna ger högre krav på läsförståelse 
och kan bidra till att kunskapsproven i högre utsträckning prövar läs-
förståelse än matematikkunskaper. Detta blir ett hot mot validiteten 
genom att uppgifterna därmed prövar kunskaper som är irrelevanta för 
att mäta det som avses att prövas (Messick, 1989). 

Elever från språkliga och kulturella minoritetsgrupper som är mest 
olika den genomsnittliga svenska elevgruppen har mer omfattande 
språksvårigheter, sämre självvärdering i matematik och presterar 
sämre i standardiserade matematikprov (Parszyk, 1994; Elmeroth, 
1997). Dessutom kan jämföras med Bourdieus (2006) resonemang om 
hur skolan främjar elever med ett större kulturellt kapital. Detta skulle 
innebära att elever med ett större kulturellt kapital får fördelar i mät-
ningarna snarare än att mätningarna är rättvisande uttryck för elever-
nas kunskap. 

Elever med god läsförståelse har fördelar när de ska läsa och förstå 
texter i matematikuppgifter då de bättre kan förstå nya texter, har ett 
rikare ordförråd, har förmåga att förstå vad som är irrelevant informat-
ion samt kan upptäcka och ignorera irrelevant information. Dessutom, 
vid svåra texter i matematikprov, fördelar de sin tid mer effektivt och 
är mer uthålliga (Duke & Pearson, 2002; Neufeld, 2006). Elevernas 
prestationer på standardiserade kunskapsprov i matematik har visat sig 
ha ett samband med deras läsförståelse (t.ex. Helwig, Rozek-Tedesco, 
Tindal, Heath & Almond, 1999; Jiban & Deno, 2007; Thurber, Shinn 
& Smolkowski, 2002).  

Det finns således ett samband mellan matematikuppgifternas läs-
barhet och elevernas matematikresultat. Låg läsbarhet ställer även 
krav på elevernas läsförståelse och det blir därför intressant att studera 
sambandet mellan resultat i läsförståelse och matematik. 
 

Samband mellan resultat i matematik och i läsförståelse 
I PISA är både matematik och läsförståelse undersökningsämnen och 
sambandet mellan resultaten kan bestämmas genom att undersöka i 
vilken utsträckning de korrelerar med varandra. I PISA konstateras en 
hög korrelation mellan resultaten i matematik och resultaten i läsför-
ståelse. I PISA 2012 var korrelationen mellan resultaten i matematik 
och läsförståelse för samtliga länder 0,89 (OECD, 2014a) och i PISA 
2015 var korrelationen mellan resultaten i matematik och läsförståelse 
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för samtliga länder 0,79 och för Sverige 0,78. (OECD, 2017). I 
TIMSS 2011 var korrelationen mellan resultaten i matematik och re-
sultaten i läsförståelse i PIRLS 2011, för samtliga länder, 0,83 och för 
Sverige 0,79 (Caponera, Sestito & Russo, 2016). Ett positivt och starkt 
samband mellan resultaten i matematik i TIMSS 2011 och resultaten i 
läsförståelse i PIRLS 2011 återfanns inte bara i Sverige utan i samtliga 
deltagande länder, vilket överensstämmer med resultat i flera andra 
studier (se t.ex. Jiban & Deno, 2007; Mullis, Martin & Foy, 2013; 
Thurber m.fl., 2002). Sambandet mellan resultaten är således starkt 
men inte mycket starkare i Sverige än i det internationella genomsnit-
tet. 

För att jämföra med kunskapsprov i en svensk kontext genomförs 
en jämförelse mellan resultat på nationella prov i matematik och den 
del av nationella provet i svenska/svenska som andraspråk som prövar 
läsförståelse. 

Urval och metod vid undersökning av samband mellan resultat i 
matematik och läsförståelse 
Avsikten är att undersöka sambandet mellan resultat i matematik och 
läsförståelse. Detta görs genom att jämföra elevernas provbetyg på 
nationella provet i matematik, årskurs 9, med delprovsbetyget i läsför-
ståelse (delprov B) i nationella provet i svenska/svenska som andra-
språk, årskurs 9. Som underlag används resultat från åren 2015, 2016 
och 2017. Data från nationella proven kommer från en urvalsin-
samling som baseras på elevernas födelsedatum. I urvalsinsamlingen 
har elevernas provbetyg i matematik och delprovsbetyg i läsförståelse 
rapporterats. Totalt finns underlag från 2144 elever år 2015, 2248 ele-
ver år 2016 och 2236 elever år 2017. 

Provbetygen är angivna som provbetyg genom betygen F, E, D, C, 
B och A. För beräkningar anges två olika uppsättningar värden på 
provbetygen: den ena som att skalan är linjär med ekvidistanser och 
provbetygen tilldelas värdena 0, 1, 2, 3, 4 och 5, den andra med hjälp 
av de provbetygpoäng som brukas när betygen ska användas för att 
beräkna värden för vidare studier. Vid provbetygspoäng tilldelas bety-
gen i stigande skala 0; 10; 12,5; 15; 17,5 och 20 poäng. 
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Resultat vid undersökning av samband mellan resultat i 
matematik och läsförståelse 
Sambandet mellan provbetyg i matematik och delprovsbetyget i läs-
förståelse undersöks genom att korrelationen mellan dessa undersöks.  
Tabell 26. Korrelation mellan elevers delprovsbetyg i läsförståelse (Delprov B, nat-
ionellt prov, årskurs 9) och provbetyg i matematik (Nationellt prov, årskurs 9) 

  Korrelation 
(linjär skala) 

Korrelation 
(provbetygspoäng) 

Np 2015 (n=2144) 0,56 0,44 

Np 2016 (n= 2248) 0,50 0,53 

Np 2017 (n=2236) 0,50 0,44 

 
Givet att korrelationen mellan resultat i matematik och i läsförståelse i 
PISA och TIMSS är ungefär 0,8, kan slutsatsen dras att sambandet 
mellan resultaten i matematik och läsförståelse är svagare i de nation-
ella proven än i de internationella mätningarna. En möjlighet är att 
detta beror på att matematikuppgifterna i de internationella mätning-
arna har lägre läsbarhet eller är mer texttunga, vilket skulle innebära 
att de ställer högre krav på läsförståelse. Detta undersöks för att kunna 
konstatera om de finns eventuella skillnader i läsbarhet och textmängd 
i de olika mätningarna. 
 

Kunskapsprovens läsbarhet och textmängd  
Undersökningen av kunskapsprovens läsbarhet och textmängd har 
som mål att med deskriptiv statistik jämföra läsbarhet och textmängd i 
de internationella kunskapsproven med motsvarande värden i kun-
skapsprov i en svensk kontext. Eftersom PISA har som mål att pröva 
matematisk kunskap och kompetens som fordras för att kunna klara 
sig i olika situationer som samhällsmedborgare har PISA valt att pröva 
matematikkunskaper i olika verklighetsbaserade sammanhang. Dessa 
sammanhang gör att kontexten som uppgiften befinner sig i måste be-
skrivas, vilket leder till att matematikuppgifterna innehåller en hel del 
text. Det har sedan tidigare konstaterats att PISA-uppgifterna är 
mycket textrika och att det finns ett nära samband mellan elevernas 
läsförståelse och prestationer i matematik (Roe & Taube, 2006) men 
även att mängden text är större i matematikuppgifterna i PISA än i 
TIMSS (Wu, 2009). Avsikten med detta avsnitt är att undersöka på 



 123 

vilket sätt den språkliga utformningen i de internationella kunskaps-
proven sammanfaller och skiljer sig från kunskapsprov i en svensk 
kontext. 

Urval vid undersökning av kunskapsprovens läsbarhet och 
textmängd  
Vid en jämförelse av den språkliga utformningen har samma urval av 
kunskapsprov gjorts som i övriga avhandlingen med avsikten att det är 
samma enheter som jämförs. Detta innebär att representanter har valts 
för de olika kunskapsproven. Det är dessa representanter som analyse-
ras och jämförs. För utförligare beskrivning av urvalet av representa-
tiva kunskapsprov, se avsnittet ”Urval av jämförelse av provinstru-
ment” i kapitlet ”Innehållsanalys”. Urvalet består av kunskapsproven 
från PISA 2012 och TIMSS 2015 samt det nationella provet i matema-
tik för årskurs 9, läsåret 2012/2013. 

Metod vid undersökning av kunskapsprovens läsbarhet och 
textmängd 
Den språkliga utformningen har analyserats genom att för varje ingå-
ende matematikuppgift studera antal ord, antal meningar, antal sub-
stantiv och antal passiva formuleringar. Dessa faktorer har valts ef-
tersom de kan vara mått på hur informationsrik en text kan vara (se 
bl.a. Bergvall, 2016). Urvalet av analyserade variabler är baserade på 
kategoriseringar i Parszyk (1999), Kokkinakis Johansson & Magnus-
son (2014), Martin & Mullis (2013) samt Bergvall (2016). 

Kategorierna vid analysen av visuella representationer skapades ge-
nom att analysera matematikuppgifterna och bygger på Martin & Mul-
lis (2013) analys av TIMSS- och PIRLS-uppgifter. I kategoriseringen 
analyserades vilken typ av bilder som förekom samt antalet bilder per 
uppgift. Typerna kategoriserades i sju olika kategorier: 

- Kontextförtydligande bilder, det vill säga bilder som huvud-
sakligen är dekorationer och som eleven inte behöver intera-
gera med när de ska lösa uppgiften. De flesta av dessa bilder 
förtydligar dock kontexten eller begrepp som ingår i uppgiften.  

- Bilder av verkliga föremål, det vill säga bilder som är visuella 
representationer av verkliga föremål. Bilderna används för att 
illustrera något i uppgifterna och bilderna behöver användas 
och tolkas för att lösa uppgiften. 
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- Förenklade informativa bilder av föremål, till exempel i form 
av en karta eller en ritning. Bilderna behöver tolkas för att lösa 
uppgifterna.  

- Geometriska figurer, det vill säga bilder med avskalade geo-
metriska figurer, t.ex. en triangel där en vinkel ska bestämmas. 
Bilderna behöver tolkas och eventuellt avläsas för att lösa upp-
gifterna. 

- Tabeller, det vill säga visuella representationer i form av tabel-
ler. Tabellerna varierar i komplexitet från endast några få vär-
den upp till cirka 50 värden. Tabellerna behöver tolkas för att 
lösa uppgifterna.  

- Diagram och grafer, det vill säga visuella representationer i 
form av diagram, grafer eller koordinatsystem. Diagrammen, 
graferna och koordinatsystemen måste tolkas och eventuellt lä-
sas av för att lösa uppgifterna.  

Resultat av undersökning av kunskapsprovens läsbarhet och 
textmängd 
I samtliga analyserade prov finns ibland flera uppgifter eller delupp-
gifter på samma tema eller i samma kontext. Ibland har dessa uppgif-
ter en gemensam ingress. Här benämns de som uppgifter i uppgifts-
samlingar. 

I PISA 2012 fanns sju provhäften med 48 uppgiftssamlingar med 
totalt 84 deluppgifter. I varje PISA-deluppgift finns alltid en rubrik 
och den rubriken upprepas tillsammans med ”Fråga” och ett nummer. 
Det har medfört att för varje uppgiftssamling har detta tagits med i be-
räkningen, vilket innebär för det mesta att PISA-uppgiftssamlingarna 
får två, och ibland tre, substantiv till. I provhäftena till TIMSS årskurs 
8 finns 194 unika uppgiftssamlingar med totalt 212 uppgifter. Nation-
ella provet i årskurs 9 läsåret 2012/2013 består av 30 uppgiftssam-
lingar med 39 uppgifter.  
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Tabell 27. Genomsnittliga värden i en jämförelse av förekomsten av text 

 Nationella  
provet  

årskurs 9 
2013 

TIMSS 
årskurs 8 

2015 

PISA 
15-åringar 

2012 

Antal ord per mening 8,9 10,0 15,3 

Antal substantiv per mening 2,0 2,9 4,5 

Antal ord per uppgiftssamling 34,7 26,9 121,5 

Antal ord per uppgift 28,6 24,6 64,9 

Antal meningar per uppgiftssamling 3,9 2,7 7,9 

Antal substantiv per uppgiftssamling 3,9 7,8 35,6 

 
Tabell 27 visar genomsnittliga värden för olika aspekter av mängden 
text i de olika kunskapsproven. Det kan konstateras att uppgifterna i 
PISA har betydligt längre meningar, fler substantiv per mening, fler 
ord och meningar per uppgiftsamling samt fler ord per uppgift. De ge-
nomstilliga värdena för TIMSS och nationella provet i årskurs 9 på-
minner om varandra. I denna aspekt urskiljer sig således matematik-
uppgifterna i PISA. 

Samtliga kunskapsprov består av flera olika provhäften. I det nat-
ionella provet i årskurs 9 benämns dessa som delprov och eleven ge-
nomför samtliga dessa. I PISA och TIMSS är det olika moduler som 
sätts ihop till provhäften. Det finns i dessa kunskapsprov ett flertal 
olika provhäften som slumpas ut till enskilda elever.  

Det nationella provet i årskurs 9 består av tre olika skriftliga del-
prov benämnda delprov B–D. I tabell 28 redovisas antal ord per me-
ning och antalet substantiv per mening uppdelat på de tre delproven. 
Delprov B som har lägst värden är ett delprov där uppgifterna ska lö-
sas utan hjälp av miniräknare och de flesta uppgifterna är kortsvars-
uppgifter där eleverna endast ska ange svar. Delprov D som har högst 
värden innehåller huvudsakligen redovisningsuppgifter på temat ”En 
resa till Sydafrika”. I nationella provet i årskurs 9 förekommer inga 
meningar i passiv form i något delprov.  
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Tabell 28. Genomsnittliga värden på förekomsten av antal ord per mening respek-
tive antal substantiv per mening uppdelat på olika delproven i nationella provet för 
årskurs 9 

 Delprov  
B 

Delprov  
C 

Delprov  
D 

Antal ord per mening per delprov 5,9 9,2 15,9 

Antal substantiv per mening per delprov 1,4 2,1 2,8 

 
I PISA varierar antalet ord per mening i de olika häftena mellan 12,1 
och 16,5 och antalet substantiv per mening varierar mellan 3,3 och 
5,2. I de sju häftena finns totalt 37 passiva formuleringar. I TIMSS va-
rierar antalet ord per mening i de olika häftena i genomsnitt mellan 8,3 
och 11,6 och antalet substantiv per mening varierar genomsnittligt 
mellan 2,4 och 3,6. Det finns totalt 33 passiva formuleringar. De inter-
nationella kunskapsproven har således en högre andel passiva formu-
leringar medan nationella provet i årskurs 9 har en större variation sär-
skilt vad gäller antalet ord per mening. 

Antalet ord, meningar och substantiv varierar för olika uppgifts-
samlingar i nationella provet i årskurs 9 och TIMSS årskurs 8, som 
nedanstående tabell visar. Skillnaderna i variation är lika mellan nat-
ionella provet i årskurs 9 och TIMSS. Uppgiftssamlingarna i PISA har 
den största variationen. 
Tabell 29. Variationen i antalet ord, meningar och substantiv 

 Nationella  
provet  

årskurs 9 
 

TIMSS 
årskurs 8 

2015 

PISA 
15-åringar 

2012 

Antal ord per uppgiftssamling 1–175 0–187 16–328 

Antal meningar per uppgiftssamling 1–12 0–13 2–28 

Antal substantiv per uppgiftssamling 0–33 0–31 7–79 

 
I samtliga kunskapsprov finns meningar eller delar av meningar som 
inte behövs för att lösa uppgifterna. I nationella provet i årskurs 9 
finns en text vad läraren tar hänsyn till vid bedömningen i ett av del-
proven, i ett annat delprov finns en inledningstext till ett tema. I tre 
uppgifter finns enstaka meningar som inte behövs för att lösa uppgif-
ten. I TIMSS årskurs 8 förekommer tre sidor med allmänna anvis-
ningar och anvisningar för det unika häftet. Det finns i några uppgifter 
delar av meningar som inte behövs för att lösa uppgifterna. I PISA fö-
rekommer ingen text om bedömning eller inledning till något tema. 
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Det finns dock meningar eller större delar av meningar som inte be-
hövs för att lösa uppgifterna. I femton uppgifter finns en mening eller 
en större del av mening som inte behöver finnas för att lösa uppgif-
terna. I åtta uppgifter finns minst två meningar som inte behöver fin-
nas för att lösa uppgifterna. 

Om man jämför antalet ord per uppgift har nationella provet i års-
kurs 9 i genomsnitt 29 ord per uppgift, TIMSS har 25 ord per uppgift 
och PISA 65 ord per uppgift. Om vi istället jämför antalet minuter en 
elev har till sitt förfogande har eleven på nationella provet i årskurs 9 
cirka 6 minuter per uppgift, i TIMSS cirka 1,5 minuter per uppgift och 
i PISA cirka 2,5 minuter per uppgift. PISA-uppgifterna har således 
flest ord per uppgift och uppgifterna ska genomföras på en relativt 
kort tid. Uppgifterna i TIMSS har visserligen färre ord per uppgift 
men ska genomföras på en ännu kortare tid. I detta hänseende ser nat-
ionella provet ut att ha mest tid per ord. 

Detta går även att uttrycka som en jämförelse av antalet ord per mi-
nut provtid som eleven i genomsnitt har, det vill säga tiden som krävs 
om man bara läser igenom uppgifterna. I den jämförelsen ligger nat-
ionella provet i årskurs 9 på cirka 6 ord per minut, TIMSS på cirka 16 
ord per minut och PISA på cirka 26 ord per minut. Jämfört med nat-
ionella provet i årskurs 9 ska således eleverna i TIMSS hinna läsa om-
kring tre gånger så mycket text per tidsenhet och i PISA hinna läsa 
drygt fyra gånger så mycket text per tidsenhet. Eleven behöver läsa 
mer text men samtidigt består TIMSS och PISA av fler kortsvars- och 
flervalsuppgifter. Eleverna behöver inte heller redovisa och producera 
lika mycket egen text i dessa kunskapsprov som på nationella provet i 
årskurs 9. 

Vid analys av mängden och koncentrationen av visuella represen-
tationer konstateras att bland uppgiftssamlingarna i PISA-undersök-
ningen har 78 procent av uppgifterna någon form av visuell represen-
tation och bland uppgifterna på nationella provet och i TIMSS har un-
gefär hälften av uppgifterna visuella representationer (47 procent re-
spektive 52 procent). De uppgiftssamlingar som har visuella 
representationer i nationella provet i årskurs 9 har en koncentration på 
1,6 (det vill säga i de uppgifter som det förekommer visuella represen-
tationer, finns det i genomsnitt 1,6 bilder per uppgift) medan i TIMSS 
är koncentrationen 1,5 och i PISA 1,8.  
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Tabell 30. Kategorier av visuella representationer18 
Kontextförtydligande bilder 
Bilder som huvudsakligen är dekorationer och 
som eleven inte behöver interagera med när 
de ska lösa uppgiften. De flesta av dessa bil-
der förtydligar dock kontexten eller begrepp 
som ingår i uppgiften. Denna typ av bilder är 
mer vanligt förekommande i nationella proven 
än i TIMSS men är i högre grad förkommande 
i PISA. 

Bilder av verkliga föremål 
Bilder som är visuella representationer av 
verkliga föremål. Bilderna används för att illu-
strera något i uppgifterna och bilderna behö-
ver användas och tolkas för att lösa uppgiften 
t.ex. genom avläsningar i en tecknad bild på 
en linbana. Denna typ av bilder förekommer 
ungefär lika ofta i de undersökta proven. 

Förenklade informativa bilder 
Bilder som föreställer en förenklad informativ 
bild av ett föremål, till exempel i form av en 
karta eller en ritning. Bilderna behöver tolkas 
för att lösa uppgifterna. Denna typ av bilder är 
inte så vanligt förekommande i nationella pro-
ven eller i TIMSS men är vanligt förekom-
mande i PISA. 

Geometriska figurer 
Bilder med avskalade geometriska figurer. 
Bilderna behöver tolkas och eventuellt avlä-
sas för att lösa uppgifterna. Denna typ av bil-
der är mer vanligt förekommande i TIMSS än 
i nationella proven och förkommer mycket 
sällan i PISA. 

Tabeller 
Visuella representationer i form av tabeller. 
Tabellerna varierar i komplexitet från endast 
några få värden upp till cirka 50 värden. Ta-
bellerna behöver tolkas för att lösa uppgif-
terna. Denna typ av representationer är unge-
fär lika vanligt förekommande i nationella pro-
ven och i TIMSS och är även vanligt förekom-
mande i PISA. 

Diagram och grafer 
Visuella representationer i form av diagram, 
grafer eller koordinatsystem. Diagrammen, 
graferna och koordinatsystemen måste tolkas 
och eventuellt läsas av för att lösa uppgif-
terna. Denna typ av representationer är lika 
vanligt förekommande i TIMSS, PISA och i 
nationella provet i årskurs 9. 

                                                
18 Bilderna från PISA-uppgifter är hämtade från: OECD Programme for International Student 
Assessment 2012, PISA Released Mathematic Items, May 2013 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf 

 
Figur 20. Exempel på kontextförtydligande bild. Från 
uppgift 21 i nationella provet i matematik 2013, års-

kurs 9. Illustration: Jens Ahlbom. 

 
Figur 21. Exempel på bild av verkligt föremål. Från 
uppgift 26 i nationella provet i matematik 2013, års-

kurs 9. Illustration: Jens Ahlbom 

 
Figur 22. Exempel på förenklad informativ bild. Från 

uppgift Svängdörr PM955Q02 i PISA 2012. 

 
Figur 23. Exempel på geometrisk figur. Från uppgift 

7 i nationella provet i matematik 2013, årskurs 9. 

 
Figur 24. Exempel på tabell. Från uppgift Sås 

PM924Q02 i PISA 2012. 

 
Figur 25. Exempel på diagram och grafer. Från upp-
gift 25 i nationella provet i matematik 2013, årskurs 9
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Tabell 31. Procentuell andel uppgifter med visuell representation 

 
Kontext-
förtydlig-
ande bil-

der 

Bilder av 
verkliga 
föremål 

Förenk-
lade in-
forma-
tiva bil-

der 

Geomet-
riska  

figurer 
Tabeller 

Diagram 
och gra-

fer 

Nationella provet  
åk 9, 2013 13 % 7 % 3 % 13 % 3 % 10 % 

TIMSS 2015 3 % 9 % 1 % 21 % 6 % 14 % 

PISA 2012 30 % 9 % 28 % 2 % 17 % 11% 

 
Enligt tabell 31 har PISA störst andel uppgifter som innehåller bilder 
som dekorerar eller ger ett sammanhang till uppgiften, tabeller och 
förenklade informativa bilder av verkliga föremål. Detta stämmer väl 
med att PISA har ett fokus på matematisk kunskap och kompetens 
som fordras för att kunna klara sig i olika situationer som samhälls-
medborgare, vilket gör kontext och bilder från verkligheten mer fre-
kventa.  

Nationella provet i årskurs 9 och TIMSS har både omfattningar av 
visuella representationer och fördelningar av dessa som påminner om 
varandra. De har dessutom en lägre andel kontextförtydligande och 
förenklade informativa bilder och en högre andel geometriska figurer 
än PISA. Detta kan delvis bero på att dessa kunskapsprov har fler upp-
gifter med ett inommatematiskt innehåll.  

Utifrån analysen kan konstateras att med fokus på den språkliga ut-
formningen är det mycket litet som skiljer matematikuppgifterna i nat-
ionella provet i årskurs 9 och i kunskapsprovet i TIMSS. Nationella 
provet innehåller fler ord per uppgiftsamling, men TIMSS innehåller 
fler substantiv per uppgiftssamling. Eleverna behöver läsa mer text per 
tidsenhet i TIMSS, men de behöver inte redovisa sina lösningar i 
samma utsträckning, som är en mycket viktig del i nationella provet 
för årskurs 9. Att eleverna behöver redovisa sina redovisningar ställer 
i sin tur krav på skrivförmågan, vilket inte undersöks här, men skriv-
förmågans påverkan på matematikprestationer skulle kunna vara en 
intressant vidareutveckling av denna analys. 

Man kan också konstatera att väldigt mycket skiljer matematikupp-
gifterna i nationella provet i årskurs 9 och i kunskapsprovet i PISA. 
Vid textjämförelsen är PISA-uppgifterna mycket mer texttunga i samt-
liga faktorer än uppgifterna i nationella provet. Eleverna behöver dess-
utom tolka fler visuella representationer, läsa mer text och mer text 



130 

per tidsenhet, vilket kan leda till att resultatet i PISA i högre utsträck-
ning kan påverkas av elevernas läsförståelse. 

Sammanfattning utformning 
Sammanfattningsvis: matematikuppgifternas läsbarhet är viktig för 
att eleverna ska kunna visa sina matematikkunskaper och för att resul-
taten i matematik inte ska vara beroende av nivån på läsförståelse hos 
eleverna. Matematikresultaten för de svenska eleverna, i de internat-
ionella mätningarna, har ett starkare samband med resultaten i läsför-
ståelse än vad matematikresultaten i det nationella provet har. I kun-
skapsproven i de internationella mätningarna, speciellt i PISA, behö-
ver eleverna dessutom läsa mer text per tidsenhet och kunskapsproven 
i PISA innehåller betydligt mer text per uppgift. Att de internationella 
kunskapsproven är mer beroende av läsförståelse är något som bör be-
aktas när resultaten från de internationella kunskapsproven tolkas.  

Format 
I detta avsnitt undersöks en aspekt av provformatet. Provformatet kan 
skilja sig på många sätt mellan de internationella kunskapsproven och 
kunskapsprov i en svensk kontext. Det kan bland annat handla om 
uppgifternas ordning i provet, provlängder, uppgiftsformat. Avsnittet 
inleds med en mer övergripande beskrivning av likheter och skillnader 
för att sedan diskutera en specifik aspekt av skillnader i provformat, 
pappersbaserade prov och datorbaserade prov.  

Övergripande format 
Vid en jämförelse av de mer generella likheterna och skillnaderna har 
samma urval av kunskapsprov valts som i övriga avhandlingen med 
avsikten att det är samma enheter som jämförs. Detta innebär att i ta-
bellen nedan finns beskrivningar av aspekter av provformat för de in-
ternationella kunskapsproven representerade av kunskapsproven från 
PISA 2012 och TIMSS 2015 samt en svensk kontext representerad av 
nationella provet i matematik för årskurs 9, läsåret 2012/201319 (se ta-
bell 32). 

                                                
19	För utförligare beskrivning av urvalet av representativa kunskapsprov, se avsnittet ”Urval 
av jämförelse av provinstrument” i denna avhandling.	
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Tabell 32. Exempel på skillnader och likheter i prov- och uppgiftsformat 

 

  

                                                
20	De skriftliga matematikuppgifterna i de tre proven har kategoriserats utifrån vilka format 
som uppgifterna har. Uppgifterna är kategoriserade som flerval om eleven ska göra ett val uti-
från ett antal svarsalternativ eller avgöra om ett påstående är sant eller falskt. Uppgifterna är 
kategoriserade som kortsvar om eleverna ska lämna ett svar men inte behöver redovisa sin 
lösning. Uppgifterna är kategoriserade som redovisning om eleverna uppmanas motivera eller 
redovisa sin lösning. 

 PISA 
15-åringar 

TIMSS 
Årskurs 8 

Nationellt prov 
Årskurs 9 

Provhäfte – 
omfattning 

Ett provhäfte där mellan 
25 och 75 procent av 
uppgifterna är matema-
tikuppgifter.  

Ett provhäfte där cirka 
hälften av uppgifterna är 
matematikuppgifter. 

Fyra olika delprov i mate-
matik som genomförs vid 
tre olika tillfällen. Ett av 
delproven är muntligt. 

Provhäfte – 
ämnesinnehåll 

Varje provhäfte kan inne-
hålla uppgifter inom ma-
tematik, läsförståelse 
och naturvetenskap. 

Varje provhäfte kan inne-
hålla uppgifter inom ma-
tematik och naturveten-
skap. 

Provhäftena innehåller 
endast uppgifter inom 
matematik. 

Skrivtid 120 minuter för hela 
provhäftet. 
 
 

90 minuter varav mate-
matikdelen har en skriv-
tid på 45 minuter. 

Cirka 210 minuter: ett 
muntligt delprov på 20–
30 minuter och skriftliga 
delprov på sammanlagt 
180 minuter. 

Redovisnings-
form 

Provet är skriftligt. Provet är skriftligt. Ett delprov är muntligt, 
tre delprov är skriftliga. 

Digitala hjälp-
medel 

Miniräknare tillåten. Miniräknare tillåten. Miniräknare tillåten på tre 
av delproven medan ett 
skriftligt delprov är mini-
räknarfritt. 

Mängd uppgif-
ter 

Varje elev möter mellan 
12 och 36 deluppgifter i 
matematik beroende på 
provhäfte. 

Varje elev möter mellan 
29 och 33 uppgifter i ma-
tematik beroende på 
provhäfte. 

Varje elev möter 39 skrift-
liga uppgifter i matematik. 

Uppgiftsord-
ning 

Uppgifterna kommer inte 
i svårighetsordning. 

Uppgifterna kommer inte 
i svårighetsordning. 

Delproven inleds med en-
klare uppgifter och kom-
plexiteten ökar i proven. 

Kontexter Nästan samtliga uppgif-
ter befinner sig i en kon-
text, endast enstaka in-
ommatematiska uppgif-
ter.  

Cirka 40 procent av ma-
tematikuppgifterna är in-
ommatematiska och 
cirka 60 procent befinner 
sig i en kontext. 

Cirka 40 procent av ma-
tematikuppgifterna är in-
ommatematiska och cirka 
60 procent befinner sig i 
en kontext. 

Svarstyper20 Cirka 37 procent fler-
vals-, 52 procent kort-
svars- och 11 procent  
redovisningsuppgifter. 

Cirka 53 procent fler-
vals-, 42 procent kort-
svars- och 5 procent  
redovisningsuppgifter. 

Cirka 8 procent flervals-,  
46 procent kortsvars- och 
46 procent redovisnings-
uppgifter. 
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Det kan konstateras att provformaten skiljer sig åt mellan de internat-
ionella kunskapsproven och nationella prov i matematik (som här får 
representera den svenska kontexten). Tabell 32 visar på flertalet lik-
heter mellan de internationella kunskapsproven där de också skiljer 
sig mot nationella provet i årskurs 9.  

De internationella kunskapsproven skiljer sig mot de nationella pro-
ven i årskurs 9 bland annat genom att de internationella kunskapspro-
ven genomförs vid ett tillfälle medan de nationella proven består av 
flera delprov som görs vid olika tillfällen. De internationella kun-
skapsproven har även provhäften där uppgifter från flera ämnen kan 
ingå medan nationella provet endast har matematikuppgifter. I de in-
ternationella mätningarna redovisas inte för eleverna vilket ämne upp-
giften avser att pröva.  

De internationella kunskapsproven är endast skriftliga medan nat-
ionella proven även prövar kunskaper i matematik muntligt. Vid ge-
nomförande av de internationella kunskapsproven är miniräknare all-
tid tillåten medan i nationella provet är miniräknare endast tillåten i 
vissa delprov. Detta för att nationella proven även avser att pröva ma-
tematikkunskaper utan digitala hjälpmedel. En ytterligare skillnad är 
att i de internationella kunskapsproven är uppgifterna inte ordnade i 
svårighetsordning medan på nationella provet finns ett ”mjukstartstän-
kande” där enklare uppgifter placeras tidigt i provdelarna.  

De internationella kunskapsproven skiljer sig även från nationella 
provet genom att de har en mycket större andel flervalsuppgifter me-
dan nationella provet har en mycket större andel uppgifter där ele-
verna ska redovisa sina lösningar.  

Det finns dock skillnader mellan PISA och TIMSS med avseende 
på prov- och uppgiftsformatet. TIMSS har, precis som nationella pro-
vet, en stor andel inommatematiska uppgifter medan PISA endast har 
nästan uteslutande kontextbundna uppgifter. 

Det kan konstateras att nationella provet innehåller en större variat-
ion av uppgiftsformat. I den svenska kursplanen är både muntlig och 
skriftlig kommunikation tydligt framskriven. Därför innehåller nation-
ella provet också ett muntligt delprov. Nationella provet har även en 
större variation vad gäller uppgiftstyper och hjälpmedel. I nationella 
provet finns bland annat ett antal uppgifter som ska lösas utan mi-
niräknare, det finns ett muntligt delprov och det finns en större, mer 
omfattande, problemlösningsuppgift. Nationella provets variation av 
uppgiftsformat ger eleven fler olika möjligheter att visa sitt matema-
tiska kunnande. De internationella kunskapsprovens begränsning i 
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prov- och uppgiftsformat innebär att inte samtliga aspekter av mate-
matiken i de svenska styrdokumenten prövas i dessa. 

En av anledningarna till skillnaderna är att nationella proven och in-
ternationella kunskapsproven har olika syften. Det undersökta nation-
ella provets syfte var bland annat att ”stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning” (Skolverket, 2013d, sid 5) och att ”bidra till att konkreti-
sera kursplanen och till en ökad måluppfyllelse för eleverna” (sid 5). 
De internationella kunskapsprovens syften är att mäta trender och be-
skriva samt jämföra elevprestationer både nationellt och internation-
ellt. Detta görs på nationsnivå och individnivån blir således inte i fo-
kus. Detta leder även till att nationella provet behöver vara en totalun-
dersökning av en population elever medan de internationella kun-
skapsproven kan använda sig av ett representativt urval (stickprov) av 
elever. 

Pappersbaserade prov och datorbaserade prov 
En aspekt av kunskapsprovens format är det medium som används vid 
genomförandet av kunskapsprovet. Traditionellt genomförs kunskaps-
prov genom att eleven får uppgifterna på ett papper och eleven svarar 
med hjälp av papper och penna. De internationella kunskapsproven 
har genomfört en förändring där deras kunskapsprov både levereras 
digitalt och eleven ska lösa uppgifterna i det digitala mediet, här kallat 
datorbaserade prov. I detta hänseende skiljer sig formatet för de inter-
nationella kunskapsproven med formatet på de nationella proven. De 
nationella proven i matematik använder fortfarande papper-och-
penna-formatet21. I detta avsnitt undersöks denna skillnad genom att 
använda data från studier med parallella provformat, här kallade for-
matstudier. 

PISA var initialt, år 2000, ett helt pappersbaserat prov, både som le-
veransformat och som svarsformat. Det var i PISA 2009 som den 
första digitala komponenten introducerades. Förutom de ordinarie 
pappersbaserade trendmätande delarna genomfördes en digital del 
inom ämnesområdet läsförståelse där elevernas förmåga att läsa och 
orientera sig i en webbmiljö användes (för svenska resultat se t.ex. 
Skolverket, 2011c eller Skolverket, 2013e). I PISA 2012 komplettera-
des de pappersbaserade trendmätande delarna med separata digitala 
delar i läsförståelse, matematik och problemlösning. Från och med 

                                                
21 Begreppen ”pappersbaserad” och ”papper-och-penna” respektive ”datorbaserad” och ”digi-
tal” används här synonymt. 
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PISA 2015 var undersökningen helt digital. Var tredje år är ett av äm-
nena, läsförståelse, naturvetenskap eller matematik huvuddomän. I hu-
vuddomänen används både trenduppgifter och nyutvecklade uppgifter. 
I de andra domänerna används endast trenduppgifter. När det gäller 
matematik (som var huvuddomän 2003 och 2012) användes i det digi-
tala matematikdelarna i PISA 2015 endast gamla trenduppgifter, som 
tidigare hade varit i papper-och-penna-formatet. I en studie inför över-
gången till det digitala formatet genomfördes en formatstudie där 
samma matematikuppgifter genomfördes både i digitalt format och i 
papper-och-penna-format för att studera potentiella skillnader. 

TIMSS har sedan starten, år 1995, varit ett helt pappersbaserat 
prov, men i TIMSS 2019 sker en övergång till digital form. I och med 
TIMSS 2019 erbjuds länder att genomföra kunskapsprovet digitalt, 
men de som så önskar eller inte har möjligheten att genomföra provet 
digitalt kan välja att låta sina elever genomföra provet i det tradition-
ella papper- och penna-formatet. Cirka hälften av länderna, inklusive 
Sverige, väljer att använda det digitala formatet som går under namnet 
eTIMSS. I matematikdelen i eTIMSS 2019 ingår äldre trenduppgifter 
(tidigare på papper-och-penna-formatet) och nyutvecklade matematik-
uppgifter. I en pilotstudie genomfördes en formatstudie där samma 
matematikuppgifter genomfördes både i digitalt format och i papper-
och-penna-format för att studera potentiella skillnader. 

Även om Sverige är, med avseende på datoranvändning, ett välut-
vecklat land används idag ingen digital nationell storskalig mätning av 
matematikkunskaper. De nationella proven i matematik i Sverige ge-
nomförs fortfarande i papper-och-penna-formatet. De svenska ele-
verna använder datorer och det finns en relativt hög datortäthet i de 
svenska skolorna, där de svenska eleverna har högst tillgång till dato-
rer i skolan av samtliga OECD-länder (Skolverket, 2011c). I en utred-
ning, beställd av utbildningsdepartementet, bör ”Digitalisering av de 
nationella testen lanseras” (SOU 2016:25, sid 45) och ”Målet är att 
alla nationella test ska digitaliseras före 2022” (SOU 2016:25, sid 46). 
En övergång till ett digitalt format är planerad men ännu inte genom-
förd och år 2015 påbörjades en försöksverksamhet där matematikupp-
gifter från nationella prov prövades i en datorbaserad miljö. Använd-
ningen av digitala prov expanderar i Norden och digitala prov i mate-
matik används i olika grad i de övriga nordiska länderna. Till exempel 
används digitala prov i norska nationella prov i år 5, 8 och 9 i aritme-
tik (regning), Finland har börjat använda digitala prov (hösten 2016) i 
sina examensprov och planerar att infoga matematiken under våren 
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2019 och i det danska nationella provet i matematik är delar digitali-
serade sedan 2007 (Wandall, 2009). 

Gemensamt för de storskaliga kunskapsproven är att de helt eller 
delvis bygger övergången till det digitala på äldre matematikuppgifter 
som var utformade för papper-och-penna-formatet. Detta för att kunna 
hålla en stabilitet i trendmätningarna. Denna typ av övergång är inte 
oproblematisk. Tidigare studier av att ”översätta” papper-och-penna-
formatet till en datorbaserad miljö har bland annat visat att, trots några 
få skillnader på uppgiftsnivå, motsvarar resultat från datorbaserade 
kunskapsprov resultaten på motsvarande kunskapsprov i papper-och-
penna-format (Johnson & Green, 2006; Poggio, Glasnapp, Yang and 
Poggio, 2005; Threlfall, Pool, Homer & Swinnerton, 2007). 

Dock kan man argumentera för att tillräcklig skillnad på resultatni-
våerna för enskilda uppgifter kan påverka tolkningen av det totala re-
sultatet från ett kunskapsprov (Pommerich, 2004). Det finns även stu-
dier som visar att det inte bara är resultatnivån som påverkas eller inte 
påverkas. Elevers metodval kan påverkas av vilket media de använder 
för att redovisa sina lösningar (Johnson & Green, 2006) och elever 
som får samma uppgifter i de två medierna tar sig an och löser uppgif-
terna på olika sätt (Threlfall, Pool, Homer och Swinnerton, 2007). 
Dessa skillnader påverkar vad som prövas och kan, beroende på 
provets syfte, påverka kunskapsprovens validitet. ”These differences 
are considered in terms of validity and legitimacy, that is whether the 
means used to answer a question in a particular medium are appropri-
ate to the assessment intention.” (Threlfall, Pool, Homer & Swinner-
ton, 2007, sid 335). 

I en studie undersöktes elevers resultat på samma läsförståelseprov 
på papper och på dator (Rasmusson, 2014). Det övergripande resulta-
tet visade att eleverna presterade aningen bättre på provet på papper än 
på provet på skärm. Detta gällde även när analysen delades upp utifrån 
olika texttyper. Mönstret var extra tydligt för kortare texter och fakta-
tunga texter. En möjlig förklaring kan vara att läsning på skärm kräver 
mer av eleven då datorn måste hanteras utöver texten. Till exempel 
behöver man skrolla upp och ner på sidan, vilket kan förmodas ta såd-
ana kognitiva resurser i besittning som annars kunde ha ägnats åt att 
skapa mening åt texten. Läsaren får inte heller samma taktila ledtrådar 
som vid läsning på papper. När man rent fysiskt byter sida och ser tex-
ten på pappret ger det en struktur åt läsandet som i sig kan vara ett 
stöd i läsförståelsen. Matematiken är beroende av läsförståelsen och 
dessa resultat och frågeställningar blir aktuella även när kunskaper i 
matematik ska prövas. 
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Inför skiftet till datorbaserade prov har de internationella kunskaps-
mätningarna (TIMSS och PISA) genomfört undersökningar där 
samma matematikuppgifter genomförts både i datorformat och i pap-
per-och-penna-format. Båda dessa studier visar likartade generella re-
sultat. Eleverna löser uppgifterna korrekt i något större utsträckning 
när matematikuppgifterna är i papper-och-penna-formatet. 

I en förstudie till TIMSS 2019 genomfördes en undersökning där 
samma uppgifter prövades i de två medierna. Studien innehöll 114 
matematikuppgifter och genomfördes i 11 länder med totalt 9164 ele-
ver. Figur 26 visar lösningsproportionerna för varje enskild uppgift. 
Skulle uppgifterna haft lika stor svårighetsgrad skulle punkterna ham-
nat på den diagonala linjen. Det konstateras att ”Item genererally less 
difficult in paper” och ”more so for mathematics than science” (Mar-
tin & Mullis, 2017, sid 18). För att uppskatta skillnaden skalades data-
underlaget om för att konstatera att formatskillnaden hade storleksord-
ningen 14 poäng på TIMSS-skalan, det vill säga ungefär lika många 
poäng som den svenska resultatförbättringen mellan TIMSS 2011 och 
TIMSS 2015. 
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Figur 26. Lösningsproportioner (P+) för matematikuppgifter som genomförts i både 
datorformat (CBA) och papper-och-penna-format (PBA) i en förstudie inför TIMSS 
2019. 

I en förstudie till PISA 2015 genomfördes en undersökning där samma 
uppgifter prövades i de två medierna. Studien innehöll 68 matematik-
uppgifter och genomfördes i 58 länder med mellan 5225 och 8233 ele-
ver per uppgift. Figur 27 visar lösningsproportionerna för varje en-
skild uppgift. Skulle uppgifterna haft lika stor svårighetsgrad skulle 
punkterna hamnat på den diagonala linjen. Det konstateras att 
”…where there is a significant effect, performance on the PBA [Paper 
Based Assessment] version tends to be higher” (OECD, 2016a, sid 
15).  
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Figur 27. Lösningsproportioner för matematikuppgifter som genomförts i både da-
torformat och papper-och-penna-format i en förstudie inför PISA 2015. 

Det verkar således som att i de internationella studierna gör papper-
och-penna-formatet uppgifterna, i genomsnitt, lite lättare alternativt att 
eleverna har större möjlighet att visa vad de kan i papper-och-penna-
formatet. Tidigare studier visar även att formatet kan påverka hur ele-
verna löser enskilda uppgifter. Det blir därför relevant att undersöka 
de svenska elevernas prestationer i relation till de internationella ele-
verna för att undersöka hur mediet skulle kunna utgöra en faktor gäl-
lande de svenska elevernas prestationer. 
 

Urval vid undersökning av format  
Dataunderlaget i denna undersökning kommer från PISA:s förstudie 
inför PISA 2015 (OECD, 2016a). Dataunderlaget består av elevresul-
tat från de svenska eleverna som deltog samt från samtliga elever som 
deltog. Urvalet av elever i underlaget är ett slumpat bekvämlighetsur-
val, det vill säga det är slumpat utifrån samma strata som en ordinarie 
PISA-undersökning men genomfört endast i vissa regioner i Sverige. 

Totalt har 68 matematikuppgifter ingått i studien. Förutom Sverige 
deltog 57 andra länder i studien. Underlaget från det pappersbaserade 
provet kommer från mellan 106 och 116 elever i Sverige och mellan 
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5225 och 7649 elever internationellt. Underlaget från det datorbase-
rade provet kommer från mellan 153 och 163 elever i Sverige och 
mellan 6840 och 8233 elever internationellt. 

Metod vid undersökning av format 
I undersökningen används data från PISA:s förstudie där de olika 
provformaten, dator- respektive papper-och-penna-formaten, under-
söktes genom parallella undersökningar, det vill säga samma uppgifter 
genomfördes i båda medierna. Dataunderlaget består av resultat för 
bedömda elevlösningar på respektive ingående matematikuppgift. För 
att jämföra resultatnivåerna mellan den svenska kohorten och den in-
ternationella kohorten har lösningsproportioner beräknats. Lösnings-
proportionerna är dels beräknade för varje uppgift, men även på upp-
giftssamlingar utifrån PISA:s kategorisering av uppgifter. Kategori-
erna som användes var svarsformat, matematiskt innehåll och proces-
ser. 

Som komplement till det kvantitativa dataunderlaget har även de 
faktiska elevlösningarna från svenska elever använts. Utifrån resulta-
ten av den kvantitativa analysen har enskilda uppgifter identifierats 
och de svenska elevernas lösningar analyserats. Urvalet av uppgifter 
till analys gjordes enligt kriterierna: 

- Uppgifter som innehåller elevsvar där eleverna redovisat eller 
motiverat sina svar, då det är i dessa uppgifter som det är möj-
ligt att analysera elevernas motiveringar och strategier. 

- Uppgifter där skillnaderna mellan genomsnittliga lösningspro-
portioner i datorformatet och papper-och-penna-formatet var 
betydande. 

 
Urvalet av uppgifter och analysen av elevlösningarna genomfördes av 
fyra personer vid Stockholms universitet med god kunskap och erfa-
renhet av att analysera elevlösningar. Personerna var två kvinnor och 
två män som samtliga var behöriga matematiklärare för elevgruppens 
ålder. Dessa var valda då de hade bedömningserfarenhet från läraryr-
ket, från konstruktion av nationella prov samt från kodning av PISA-
uppgifter. 

Samtliga uppgifter som uppfyllde urvalskriterierna studerades ge-
mensamt för de fyra personerna utifrån de givna kvantitativa resulta-
ten, uppgiftsformuleringar och urval av elevsvar. Efter en diskussion 
enades gruppen om att gå vidare och analysera elevprestationerna på 
tre uppgifter som hade visat på olika typer av skillnader. En första 
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uppgift valdes där lösningsproportionerna var högre i datorformatet än 
i papper-och-penna-formatet (0,30 jämfört med 0,21). En andra upp-
gift valdes där lösningsproportionerna var högre i papper-och-penna-
formatet än i datorformatet (0,45 jämfört med 0,24). En tredje uppgift 
valdes där lösningsproportionen inte skiljde sig, men där olika lös-
ningsstrategier kunde användas och därför var intressant att analysera 
för att undersöka om skillnader i format hade lett till olika val av stra-
tegier. 

För varje utvald uppgift slumpades drygt 100 elevlösningar från de 
pappersbaserade proven och motsvarande mängd från de datorbase-
rade. Elevlösningarna analyserades för att hitta möjliga förklaringar 
till de uppvisade kvantitativa mönstren. 

Resultat av undersökning av format 

Analys av resultat 
Precis som i konstaterandet från de internationella studierna har upp-
gifterna i genomsnitt en högre lösningsproportion i papper-och-penna-
formatet än i datorformatet (se figur 28). Den genomsnittliga lösnings-
proportionen i pappersbaserade jämfört med datorbaserade är i ge-
nomsnitt högre; 8,1 procent i Sverige och 4,1 procent i OECD. Detta 
indikerar att de svenska eleverna presterar relativt lägre resultat i det 
datorbaserade formatet generellt och även relativt lägre än den inter-
nationella gruppen och kan vara mer påverkade av bytet av provfor-
mat.  
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Figur 28. Lösningsproportioner för matematikuppgifter som genomförts i både da-
torformat och papper-och-penna-format i en förstudie inför PISA 2015. Svenska ele-
vers resultat överst och de internationella resultaten nederst. 

För att undersöka om det finns något mönster i vilka egenskaper de 
uppgifter har som skiljer sig har beräkningar av skillnader i lösnings-
proportioner för de svenska eleverna beräknats baserat på PISA:s egna 
kategorier (se Tabell 33).  
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Tabell 33. Procentuell skillnad i lösningsproportioner för de svenska eleverna när 
matematikuppgifterna i PISA är pappersbaserade jämfört med datorbaserade. I ta-
bellen anges även antalet uppgifter per kategori 

Svarsformat Flerval 
(n=25) 

Kortsvar 
(n=35) 

Redovisning 
(n=35) 

 

Sverige -0,7 % 14,0 % 27,5 %  

Internationellt -2,7 % 19,1% 31,1%  

Matematiskt innehåll 
Samband 

och föränd-
ring 

(n=16) 

Rum och 
form 

(n=16) 

Kvantitet 
(n=18) 

Osäkerhet 
och data 
(n=18) 

Sverige 7,4 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 

Internationellt 1,4 % 6,4 % 4,5 % 4,4 % 

Process Formulera 
(n=20) 

Tolka 
(n=19) 

Använda 
(n=29) 

 

Sverige 4,9 % 13,9 % 5,5 %  

Internationellt 4,0 % 6,8 % 2,2 %  

 
Enligt tabell 33 är skillnaderna i lösningsproportioner störst, både 
inom Sverige och internationellt, när uppgifterna har ett svarsformat 
där eleverna ska redovisa eller motivera sina lösningar. Då till pap-
persversionens fördel. Ingen större skillnad finns med avseende på 
olika matematiskt innehåll. Med fokus på processer presterar svenska 
elever relativt högre resultat i pappersbaserade matematikuppgifter 
som prövar processen tolka. Tolka är den av processerna som de 
svenska eleverna, i PISA 2012, presterade högst resultat (Skolverket, 
2013f). 

Analys av elevlösningar   
Nedan beskrivs och redovisas tre uppgifter och elevsvar för dessa upp-
gifter. En uppgift där lösningsproportionerna var högre i datorformatet 
än i papper-och-penna-formatet, en uppgift där lösningsproportionerna 
var högre i papper-och-penna-formatet än i datorformatet samt en där 
olika lösningsstrategier kan användas. 
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Uppgift 1. Lösningsproportionerna var högre i datorformatet än i 
papper-och-penna-formatet 
Uppgiften kategoriseras med det matematiska innehållet rum och 
form, med processen använda och med svarsformatet redovisning. I 
uppgiften ska eleverna bland annat göra beräkningar av en samman-
satt geometrisk figur som bland annat innehåller en cirkel. För att lösa 
uppgiften skulle eleven beräkna eller ställa upp en korrekt beräkning 
av figurens omkrets. I datorversionen har de svenska eleverna lös-
ningsproportion 0,30 och i pappersversionen 0,21.  

I PISA har man försökt göra uppgifterna så likartade som möjligt 
mellan de två formaten. I denna uppgift finns dock skillnader som kan 
vara avgörande för resultatet. I papper-och-penna-versionen inleds frå-
gan med ”Hur lång är…” och avslutas med ”Visa hur du kom fram till 
ditt svar”. Sedan följer en tom halv sida där eleven ska besvara frågan. 
I datorversionen av denna uppgift inleds med samma fråga ”Hur lång 
är…” men sedan finns en svarsruta där eleven förväntas skriva svaret. 
Sedan följer informationen ”Visa hur du kom fram till ditt svar” och 
en redovisningsruta där eleven ska redovisa. I redovisningsrutan finns 
även ett formelverktyg som eleven kan användas för att redovisa be-
räkningar. I detta formelverktyget finns bland annat symbolen för pi 
som inte finns i pappersversionen. För full poäng krävdes, i båda vers-
ionerna, att eleven beräknat längden eller ställt upp en korrekt beräk-
ning. 

Att layouten i datorversionen (med en separat svarsruta) och for-
melverktyget påverkat redovisningarna kan bland annat spåras i att 
bland eleverna som löst uppgiften korrekt, hade eleverna som genom-
förde datorversionen i högre utsträckning endast angivit ett svar i form 
av den beräknade längden (23 procent jämfört med 4 procent i papper-
och-penna-versionen). Bland de som löst uppgiften och redovisat sina 
beräkningar hade eleverna med datorversionen i högre utsträckning 
använt symbolen för pi (84 procent jämfört med 69 procent i papper-
och-penna-versionen). Att datorversionen hade en separat svarsruta 
för det beräknade svaret kan ha påverkat vad eleven redovisade. Att 
symbolen för pi fanns angiven kan vara en ledtråd till att den skulle 
användas i uppgiften. Detta tyder på att den information formatet ger 
påverkar vilken typ av kunskaper som eleverna visar. 
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Uppgift 2. Lösningsproportionerna var högre i papper-och-penna-
formatet än i datorformatet 
Uppgiften kategoriseras med det matematiska innehållet samband och 
förändring, med processen tolka och med svarsformatet redovisning. I 
uppgiften ska eleverna tolka en utsaga och motivera om utsagan är 
korrekt. Utsagan innehåller värden i procentform. I datorversionen har 
de svenska eleverna lösningsproportionen 0,24 och i pappersversionen 
0,45.  

I datorversionen har ungefär dubbelt så många elever hoppat över 
eller valt att inte lämna svar på uppgiften jämfört med pappersformatet 
(34 procent respektive 18 procent). Motsvarande förhållande finns hos 
den internationella kohorten. Detta är varken en trend för samtliga 
uppgifter eller för redovisningsuppgifterna, varken för svenska elever 
eller för internationella elever. Denna uppgift har den största skillna-
derna i dessa värden. 

I analys av antalet ord som de svenska eleverna har skrivit på upp-
giften återfinns ingen större skillnad mellan formaten. Elever som fått 
full poäng har i genomsnitt skrivit 23,6 ord i datorversionen och 22,3 
ord i papper-och-penna-versionen. För de elever som försökt lösa upp-
giften men misslyckats är motsvarande värden 10,3 ord respektive 
14,4 ord. Detta tyder på att formatet inte påverkar hur mycket eleverna 
som ändå försöker lösa uppgiften skriver men kan påverka om eleven 
får visa vad den kan. 

Uppgift 3. Lösningsproportionerna var relativt lika i papper-och-
penna-formatet och datorformatet men eleverna använde delvis olika 
lösningsstrategier beroende på provformat 
Uppgiften kategoriseras med det matematiska innehållet samband och 
förändring, med processen använda och med svarsformatet redovis-
ning. I uppgiften ska eleverna använda och kombinera flera diagram 
samt beräkna en procentuell förändring. I uppgiften var eleven 
tvungen att uppskatta eller beräkna värden för staplar i stapeldiagram 
genom avläsningar eller mätningar för att sedan beräkna en procentu-
ell förändring. I datorversionen har de svenska eleverna lösningspro-
portionen 0,21 och i pappersversionen 0,19, det vill säga relativt jäm-
förbara lösningsnivåer. 

Av de elever som löst uppgiften fullständigt hade majoriteten av 
eleverna (83 procent i datorversionen och 82 procent i pappersvers-
ionen) löst uppgiften med samma metod vilket innebar att de beräknat 
värden korrekt utifrån avläsningar och redovisat sina beräkningar. Av 
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de elever som delvis löst uppgiften hade majoriteten av eleverna i da-
torversionen (56 procent) gjort korrekta avläsningar men sedan gjort 
beräkningsfel medan majoriteten av eleverna i papper-och-penna-vers-
ionen (78 procent) gjort korrekta beräkningar men endast använt en 
delmängd av den data som skulle användas. Detta tyder på att formatet 
kan påverka vilken typ av metoder som eleverna använder och därmed 
visar. 

Sammanfattning format 
Sammanfattningsvis: utifrån undersökningen kan konstateras att 
svenska elever generellt presterar något lägre resultat när uppgifter 
som är konstruerade för papper-och-penna-formatet presenteras och 
ska redovisas i ett datorformat. Det finns också indikationer på att de 
svenska elevernas svar och metoder kan påverkas av det undersökta 
formatet. Dock ska det understrykas att urvalet för denna undersök-
ning var begränsat och osäkerheten i resultaten är stora. Det manar 
dock till en försiktighet i att tolka resultaten från formaten som likvär-
diga och talar för att området bör utredas vidare. 

Förutsättningar 
I detta avsnitt undersöks en aspekt av provförutsättningar. Anstränger 
sig de svenska eleverna i de internationella studierna och visar sina 
kunskaper även om de internationella mätningarna kan betraktas som 
att inte vara viktiga för den enskilde elevens fortsatta utbildning? Om 
de svenska eleverna anstränger sig mindre än elever i andra länder kan 
de svenska resultaten vara missvisande, och skulle därmed kunna ut-
göra ett hot mot mätningarnas validitet. Inledningsvis argumenteras 
för att de internationella mätningarna, ur ett elevperspektiv, kan be-
traktas som prov som inte är så viktiga för den enstaka eleven (low-
stake prov). Sedan redovisas mått på svenska elevers ansträngning vid 
genomförande av internationella storskaliga mätningar. Undersök-
ningen i detta avsnitt analyserar sedan svenska elevers prestation på 
två provuppgifter i matematik när båda dessa uppgifter inkluderas i 
PISA och i ett nationellt prov. 

Prov kan beskrivas som att ha stora eller små konsekvenser för den 
enskilda provtagaren. Ett high-stake prov definieras som att det har 
personliga konsekvenser för provtagaren, till exempel genom att resul-
tatet från provet inkluderas när ett betyg ska avgöras. Ett low-stake 
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prov definieras som ett prov som inte har några direkta konsekvenser 
för provtagaren. För provtagaren påverkar prestationen vid low-stake 
prov inte direkt betygen, urval för vidare studier eller yrkesmässiga 
möjligheter (Linn, 1989). Det kan också argumenteras, beroende på 
provets syfte eller resultatens tänkta användning, att ett prov kan tol-
kas som antingen high-stake eller low-stake för ett utbildningssystem. 
I den meningen kan PISA tolkas som ett high-stake prov på system-
nivå. Till exempel ingår PISA i den svenska kvalitetsbedömningspro-
cessen, ger trenddata om kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2013f) 
och påverkar förändringar i den svenska läroplanen (Skolverket, 
2011a). Resultaten från PISA 2012-studien ledde också de svenska 
myndigheterna till att beställa en djupgående analys av resultaten för 
att få råd om hur man bör förändra och förbättra utbildningssystemet 
(OECD, 2015c). För den enskilda provtagaren kan dock prov som 
PISA-provet betraktas som low-stake prov eftersom de inte påverkar 
elevernas betyg och eleven får inte heller någon personlig återkopp-
ling. 

Frågeställningar kring hur viktiga eleven anser att proven är påver-
kar hur resultaten av internationella mätningar ska tolkas. Till exempel 
finns det studier som visar att elevers prestationer på vad eleven upp-
fattar som ett low-stake prov är lägre än om eleven skulle uppfatta 
provet som ett high-stake prov (Cole & Osterlind, 2008). Ofta i dessa 
fall anser eleverna att deras nivå på ansträngningarna inte är viktig ef-
tersom resultaten av proven inte spelar någon roll för den enskilde in-
dividen, trots att proven kan vara high-stake prov för skolan (Wise & 
DeMars, 2010). De upplevda konsekvenserna av ett prov påverkar ni-
vån på elevernas ansträngning att göra sitt bästa (Smith & Holterman 
ten Hove, 2009; Wolf & Smith, 1995). Detta blir extra viktigt då de 
upplevda konsekvenserna även påverkar elevernas provmotivation 
(Eklöf, 2006; Sundre & Kitsantas, 2004; Wainer, 1993). Om eleverna 
har en hög eller låg provmotivation leder i sin tur till andra resultat, 
som att motiverade elever uppnår högre resultat än omotiverade (Ab-
delfattah, 2010, Fyans & Maehr, 1990). Det kan också, om det förelig-
ger en brist på provmotivation, utgöra ett potentiellt hot mot en kor-
rekt tolkning av elevernas provprestation (Sundre, 2007). Detta leder i 
sin tur till frågan om man kan få hög validitet på provresultat från 
low-stake prov om det finns en risk att dessa resultat kommer från ele-
ver med en eventuellt låg provmotivation (Banta, 2002; Wainer, 
1993). Detta blir aktuellt i fallet med de internationella storskaliga 
mätningarna, som är low-stake prov för eleverna, eftersom low-stake 
prov i förhållande till high-stake prov inte på samma sätt motiverar 
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eleverna och därmed kan leda till att de inte visar lika stor del av sina 
kunskaper (Cole & Osterlind, 2008; Napoli & Raymond, 2004; 
O'Neil, Sugrue & Baker, 1995; Wise & DeMars, 2005). Att ignorera 
frågan om elevers motivation i low-stake prov kan leda till felaktiga 
tolkningar av provresultaten, eftersom det som antas vara ett mått på 
kunskap faktiskt kan vara ett mått på något annat (Skolverket, 2015a) 
vilket är ett verkligt hot mot validiteten i tolkningen av provresultaten. 

Ett nödvändigt villkor för en mätning av elevernas kunskaper ska 
ha hög validitet är att eleverna, när deras kunskaper prövas, har förut-
sättningarna att visa vad de kan. Detta är ett villkor som skulle kunna 
äventyras av brist på ansträngning från eleven. I detta avseende hänvi-
sar ansträngning, eller provmotivation, till provtagaren som gör sitt 
bästa inom ett visst provsammanhang. Det vill säga, ”test-taking moti-
vation refers to the student’s propensity to engage in full, serious and 
sustained effort on academic tests” (Brown & Walberg, 1993, sid 133) 
eller ”a desire to succeed that results in a concerted effort from the stu-
dent to demonstrate what he or she knows and can do on an academic 
task” (Kiplinger & Linn, 1995/1996, sid 112).  

De finns de som påvisat ett signifikant förhållande mellan elevernas 
angivna provansträngning och provprestation både internationellt 
(O'Neil, Sugrue & Baker, 1995) och i Sverige (Eklöf, Pavešič & 
Grønmo, 2014). När det gäller internationella storskaliga mätningar 
finns det inga garantier för att samtliga elever har samma nivåer av 
provansträngning, vilket medför att man måste iaktta en försiktighet 
vid tolkning av resultaten från dessa (Holliday & Holliday, 2003). 

Inom PISA-studien frågas efter elevernas provansträngning. Detta 
sker genom att eleven får skatta sin provansträngning på en ansträng-
ningstermometer som består av tre skalor, som alla går från ett till tio 
(se figur 29).  
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Figur 29. Ansträngningstermometern från PISA 2012. 

Den första skalan handlar om ansträngningen eleverna skulle göra i en 
situation av hög personlig betydelse, där eleven anstränger sig maxi-
malt och är förmarkerad med värdet tio. Den andra, tydligt uttryckt 
som en jämförelse med den första skalan, handlar om den ansträng-
ning som eleven gjort på det aktuella PISA-provet, medan den tredje 
handlar om den ansträngning som eleven skulle ha gjort om elevens 
PISA-resultat skulle ha påverkat elevens betyg (Butler & Adams, 
2007). Efter att ha testats i Norge, Tyskland och Australien år 2000 
användes ansträngningstermometern internationellt i PISA år 2003, 
2006 och 2012. Ett viktigt mått var beräkningen av elevernas an-
strängningsskillnad, definierad som skillnaden mellan deras ansträng-
ningar på PISA-provet och ansträngningen de skulle ha gjort om 
PISA-resultatet skulle ha påverkat deras betyg (Butler, 2008). An-
vändningen av ansträngningsskillnad, snarare än endast PISA-an-
strängning, antas neutralisera effekten av kulturella skillnader med 
hänsyn till allmän provmotivation och provansträngning (Butler & 
Adams, 2007). 
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I resultaten från ansträngningstermometern i PISA 2012 angav de 
svenska eleverna i genomsnitt ett av de lägsta PISA-relaterade an-
strängningsvärdena (andra mätskalan) och en av de högsta icke PISA-
relaterade ansträngningsvärdena (tredje mätskalan), vilket i sin tur gav 
Sverige den största ansträngningsskillnad av alla deltagande länder 
(Skolverket, 2015a). Dessutom minskade de svenska elevernas ge-
nomsnittliga PISA-relaterade ansträngningsvärde från 7,38 år 2003 till 
7,03 år 2012 (Skolverket, 2015a). Denna minskning, som represente-
rade en minskning på 4,74 procent, kan jämföras med nedgången i de 
svenska elevernas matematikprestation, som sjönk från 509 poäng år 
2003 till 478 poäng år 2012 (Skolverket, 2013f), en minskning med 
6,09 procent. 

Provansträngning kan således påverka resultatet och detta blir extra 
aktuellt när vi jämför low-stake prov med high-stake prov. Svenska 
elever är dessutom de elever av alla deltagande länders elever som, 
enligt PISA 2012, skulle höja sin ansträngning mest från PISA-provet 
om provet skulle ha påverkat deras betyg. Studien nedan undersöker 
hur elevernas prestation på två matematikuppgifter påverkas om sam-
manhanget förändras från ett low-stake prov, som PISA-provet, till ett 
high-stake prov, som ett nationellt prov i matematik.  

Urval vid undersökning av förutsättningar 
Analysen av kunskapsproven med fokus på förutsättningar undersöks 
utifrån elevernas motivation i relation till deras matematikresultat ge-
nom att jämföra svenska elevers resultat på två matematikuppgifter 
som använts i både ett internationellt kunskapsprov och i nationella 
prov. I undersökningen används två matematikuppgifter som initial 
ingick i PISA 2012 och sedan, för denna studies syfte, användes i nat-
ionella prov för de första matematikkurserna i den svenska gymnasie-
skolan, våren 2014. De två matematikuppgifterna är två deluppgifter 
som tillsammans utgjorde en större matematikuppgift, se figur 30. 
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Figur 30. Matematikuppgift med de två deluppgifterna från nationella provet i mate-
matik, kurs 1, våren 2014. 

De använda matematikuppgifterna valdes med anledning av att de 
passar väl in i respektive ramverk och styrdokument som de två kun-
skapsproven är utformade utifrån. I uppgiften presenteras en formel 
för beräkning av dropphastigheten i medicinska infusioner. Formeln 
innehåller ett antal variabler och är i form av en division. I den första 
deluppgiften uppmanas eleverna att beskriva hur fördubblingen av en 
variabel påverkar en annan variabel när alla andra variabler förblir 
oförändrade. I den andra deluppgiften uppmanas eleverna att beräkna 
värdet på en variabel, inte variabeln i vänsterledet i den ursprungliga 
formeln, när värdena för de återstående variablerna ges. I PISA kate-
goriserades uppgiften som att ha kontexten yrkesliv, det matematiska 
innehållet förändring och samband samt med processen tillämpa 
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(OECD, 2013b). I det svenska nationella provet kategoriserades upp-
giften med innehållet taluppfattning, aritmetik och algebra samt pro-
blemlösning. Den första deluppgiften uppgavs huvudsakligen avser att 
pröva förmågorna som handlar om modellering och resonemang och 
den andra deluppgiften förmågan som handlar om modellering (Skol-
verket, 2013b). Av jämförbarhetsskäl hade uppgifterna i de nationella 
proven exakt samma formuleringar och identiska bedömningsanvis-
ningar som i den ursprungliga uppgiften i PISA. Den enda skillnaden 
var i en bild, som av upphovsrättsliga skäl inte kunde användas i nat-
ionella proven. Frågan presenterades på svenska eller engelska bero-
ende på elevernas undervisningsspråk. 

Trots identiska uppgifter och bedömningar finns några mindre skill-
nader i förutsättningarna som man bör ta hänsyn till. För det första var 
de svenska eleverna i PISA 2012 mellan 15 år och 3 månader och 16 
år och 2 månader. De nationella proven i gymnasieskolans första kurs 
i matematik sker emellertid vanligtvis när eleverna är mellan 6 och 12 
månader äldre än de som är involverade i PISA. Eftersom ett halvår av 
skolan uppskattas motsvara ungefär 18 PISA-poäng (OECD, 2014b), 
är det därför rimligt att förvänta sig att dessa svenska gymnasieelever 
ska uppnå i genomsnitt 496 PISA-poäng (478 i PISA 2012-kohorten 
plus 18), det vill säga ett 3,8 procent högre resultat.  

För det andra tillåts eleverna i PISA att använda miniräknare medan 
det delprov som innehöll matematikuppgifterna på det nationella pro-
vet inte gjorde det. Eftersom en möjlig strategi på de undersökta upp-
gifterna är att pröva sig fram kan det vara rimligt att anta att resultaten 
från dessa uppgifter i PISA kan var något högre. 

För det tredje är PISA-uppgifter inte placerade i svårighetsordning 
och i provhäften som kan innehålla uppgifter från andra undersök-
ningsämnen. I nationella proven är uppgifterna placerade i en ökande 
komplexitetsgrad och innehåller endast matematikuppgifter.  

För det fjärde är provtiden för PISA två timmar medan nationella 
proven för kurs 1 omfattar totalt fyra timmar. De nationella proven är 
dock uppdelade i delprov varav ett, det delprov som innehöll de un-
dersökta uppgifterna, hade en provtid på en timme.  

För det femte var positionen för uppgifterna i proven olika. I PISA 
var de två delfrågorna, beroende på vilket provhäfte eleven hade, an-
tingen på position 35 och 36 bland 60 deluppgifter eller på position-
erna 7 och 8 bland 51 deluppgifter. I nationella proven var deluppgif-
terna på positionerna 13 och 14 bland 18 deluppgifter. Detta kan på-
verka eftersom elever vanligen uppfattar PISA-uppgifternas svårig-
hetsnivå beroende på deras position i provhäftena (Debeer & Janseen, 
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2013; Le, 2008), medan förändringar av uppgifternas placering i prov-
häftena, samtidigt som det påverkar svårighetsuppfattningen, kan ha 
andra oavsiktliga effekter (Leary & Dorans, 1985). 

För det sjätte bestod PISA av en stor andel kortsvarsuppgifter (52 
procent av alla deluppgifter) och många flervalsuppgifter (37 procent). 
Cirka hälften av deluppgifterna i de nationella proven består av upp-
gifter där eleverna ska redovisa sina lösningar där påbörjade lösningar 
kan ge poäng. Eleverna har kunskap om att man på nationella prov 
kan erhålla poäng för påbörjade lösningar och detta kan leda till fler 
påbörjade lösningar i fallet med de nationella proven. 

Givet alla dessa skillnader i förutsättningar, vissa som indikerar att 
elever bör prestera något högre på det ena provet och vissa något 
högre på det andra provet samt några förutsättningar som inte entydigt 
kan tolkas hur de påverkar, kan resultaten förväntas skilja något men 
inte i en hög utsträckning. Ett ungefärligt riktmärke kan vara den för-
väntade skillnaden på cirka 4 procent som en längre skolgång förvän-
tades bidra till. 

Metod vid undersökning av förutsättningar 
Avsikten är att undersöka en aspekt av förutsättningarna utifrån ele-
vernas motivation i relation till deras matematikresultat. Detta görs ge-
nom att jämföra svenska elevers resultat på två matematikuppgifter 
som använts i både ett internationellt kunskapsprov och ett nationellt 
prov.  För att undersöka både prestationsnivå och skillnader i prestat-
ioner är denna undersökning baserad på två jämförelser, en jämförelse 
av elevernas resultat på de två uppgifterna (studie 1) och en jämförelse 
av elevernas lösningar av uppgifterna (studie 2). 

I jämförelsen av prestationsnivåer används data från resultatin-
samlingar för respektive kunskapsprov. Data från PISA består av re-
sultat från samtliga de elever i Sverige som deltog i PISA 2012. Dessa 
elever kommer från de skolor i Sverige som har 15-åringar och dessa 
skolor har slumpats fram utifrån vissa strata (huvudman, skolnivå och 
kommunstorlek). Inom dessa skolor slumpas enskilda elever i avsedd 
målgrupp. PISA-data omfattar resultat från de 745 elever som genom-
fört de undersökta matematikuppgifterna. Data från nationella proven 
i matematik kurs 1 kommer från en urvalsinsamling som baseras på 
elevernas födelsedatum och omfattar resultat från 5741 elever. Prestat-
ionsdata är resultat från genomförda bedömningar. Bedömningen i 
PISA genomförs av en central nationell grupp av utbildade bedömare 
medan bedömningen av nationella proven genomförs av lärare, ofta 
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den enskilde elevens egen lärare. Interbedömarreliabiliteten för denna 
uppgift var hög i de båda kunskapsproven. Bland de svenska PISA-be-
dömarna var nivån på överenskommelsen för båda deluppgifterna över 
den rekommenderade nivån (OECD, 2014a) och i en studie av interbe-
dömarreliabiliteten bland lärare som bedömde nationella proven för 
kurs 1 hade deluppgifterna Cohens kappa-värden på 0,90 och 0,96 
(Lind Pantzare, 2015). Även tidigare resultat från liknande uppgifter 
visar höga värden för interbedömarreliabiliteten bland svenska lärare 
(se t.ex. Olofsson, 2006). Utifrån insamlade data beräknades andelen 
elever som hade hoppat över uppgiften, inte erhållit någon poäng eller 
erhållit de olika poängnivåerna i respektive uppgift. För att undersöka 
om skillnaderna i fördelningarna av resultaten var signifikanta använ-
des Chi-två-test. 

I jämförelsen av elevernas lösningar av uppgiften gjordes ett slump-
mässigt urval av elevlösningar. I analyserna av elevlösningar från 
PISA gjordes ett slumpmässigt urval av 200 elevlösningar, hälften 
från provhäften med deluppgifterna i provhäftets första halva och hälf-
ten från provhäften med deluppgifterna i provhäftenas andra halva. I 
analyserna av elevlösningar från nationella proven gjordes ett slump-
mässigt urval av 150 elevlösningar. Elevlösningarna analyserades av 
författaren av denna avhandling som även arbetar med utveckling och 
analys av nationella prov i matematik. I analysen kategoriserades olika 
typer av elevlösningar på respektive kvalitativ nivå och andelen elev-
lösningar i respektive kategori jämfördes mellan de två kunskapspro-
ven. Till exempel kategoriserades elevlösningarna med en poäng i den 
första delfrågan beroende på om de endast angivit riktning eller endast 
angivit storlek och i den andra deluppgiften kategoriserades bland an-
nat vanliga felsvar. 

Samma bedömningsanvisningar användes både i PISA och nation-
ella proven och beskriver hur bedömarna ska bedöma de olika svaren 
och lösningarna. I den första deluppgiften kan poäng erhållas på två 
nivåer, som visas i figur 31. Den första poängen erhålles om en lös-
ning innehåller ett svar som innehåller förändringens riktning eller 
förändringens storlek. Den andra poängen ges om en lösning innehål-
ler en förklaring som beskriver både förändringens riktning och dess 
storlek. 
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Figur 31. Bedömningsanvisningar för den första deluppgiften. 

I den andra delfrågan ges poäng på en nivå, om lösningen innehåller 
korrekt svar eller korrekt omställd formel med korrekt substitution (fi-
gur 32). 

 

Figur 32. Bedömningsanvisningar för den andra deluppgiften. 
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Resultat av undersökning av förutsättningar 
I detta avsnitt presenteras resultaten för studie 1, jämförelse av nivån 
på elevprestationer, och sedan de för studie 2, hur eleverna löste mate-
matikuppgiften.  

Studie 1: Analyser av nivån på elevprestationerna 
Tabell 34 visar andelen lösningar som kategoriseras på olika poängni-
våer enligt bedömningsanvisningarna för den första deluppgiften. 
Tabell 34. Resultat för deluppgift 1 angivet i procent 

   
n 

Noll poäng 
(Procent) 

En poäng 
(Procent) 

Två poäng 
(Procent) 

Svar sak-
nas 

(Procent) 

1 PISA: Sverige 745 36,9 9,1 11,4 42,6 

2 PISA: OECD-länder  
44,6 11,8 16,3 27,3 

3 PISA: Alla länder  
49,8 13,9 16,3 20,0 

4 Nationellt prov: Sverige 5741 45,3 13,9 20,1 20,7 

 
Innan vi närmare studerar de svenska elevernas prestation på de två 
uppgifterna i de två proven, riktas fokus på två observationer som 
framgår i statistiken och som gäller samtliga elever, oavsett prov och 
elevgrupp. Det första är att en relativt stor andel av eleverna valde att 
inte svara på deluppgiften. Det andra är att för de som försökte lösa 
deluppgiften, var det en hög andel som misslyckades att ta någon po-
äng. Båda dessa resultat tyder på att deluppgiften hade en hög svårig-
hetsgrad.  

Vid jämförelse av PISA-prestation hos svenska elever jämfört med 
andra elever kan flera skillnader utläsas. Kanske är det mest slående 
att bland de svenska eleverna var det en lägre andel som erhöll noll 
poäng, men samtidigt en betydligt högre andel som inte svarat på upp-
giften än i de andra två grupperna. För att avgöra om frekvensskillna-
derna beror på slump görs ett Chi-två-test. Detta test visar ingen signi-
fikant skillnad mellan fördelningar av prestationer hos de svenska ele-
verna och OECD-eleverna (rad 1 mot rad 2) (χ2 = 5,29, df = 3, p = 
0,152) men signifikant olika fördelningar hos de svenska eleverna och 
PISA-eleverna i alla länder (rad 1 mot rad 3) (χ2 = 11,95, df = 3, p = 
0,008). 
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Fördelningen av de svenska elevernas prestationer på nationella 
provet (rad 4) är påfallande likt PISA-prestationerna hos de internat-
ionella elevgrupperna, oavsett om urvalet är OECD-länder (rad 2) el-
ler alla länder (rad 3). Ett Chi-två-test visar inga signifikanta skillna-
der mellan andelarna hos de av svenska eleverna jämfört med ande-
larna för PISA-prestationerna från alla länder (rad 4 mot rad 3) (χ2 = 
0,62, df = 3, p = 0,891).  

Prestationerna från de svenska eleverna på PISA och i nationella 
provet skiljer sig även på flera sätt. Andelen svenska elevprestationer 
där svar saknades eller som erhöll noll poäng var i PISA-provet 79,5 
procent, vilket innebar att endast 20,5 procent fick poäng på PISA-
provet. Detta kan jämföras med att 66,0 procent av elevprestationerna 
på nationella provet saknade svar eller erhöll noll poäng, vilket inne-
bär att 34,0 procent av eleverna fick poäng på nationella provet, en an-
del som är högre än vad som uppnås av alla elever på PISA. De skiljer 
sig även om man studerar andelen elevprestationer som erhöll en po-
äng, dessa andelar ökade från 9,1 procent i PISA till 13,9 procent på 
nationella provet, en ökning med 53 procent, medan andelen elevpre-
stationer som erhöll full poäng (två poäng) ökade från 11,4 procent till 
20,1 procent, en ökning med 76 procent. Sammantaget skiljer sig för-
delningen av andelarna signifikant över de två kohorterna (χ2 = 11,84, 
df = 3, p = 0,008). 
Tabell 35. Resultat för deluppgift 2 angivet i procent 

   
n 

Noll poäng 
(Procent) 

En poäng 
(Procent) 

Svar saknas 
(Procent) 

1 PISA: Sverige 745 41,1 14,3 44,5 

2 PISA: OECD-länder  48,8 25,7 25,9 

3 PISA: Alla länder  52,8 28,9 18,3 

4 Nationellt prov: Sverige 5741 51,6 20,0 28,4 

 
Andelarna i tabell 35 visar liknande resultat, särskilt med hänsyn till 
de stora andelarna av elever, oavsett prov och elevgrupp, som inte 
lyckades få någon poäng på deluppgiften. Man kan konstatera att an-
delen elevprestationer i PISA som saknade svar eller som erhöll noll 
poäng var 85,6 procent för de svenska eleverna, jämfört med 74,7 pro-
cent av OECD-eleverna, 71,7 procent för elever från samtliga delta-
gande länder och 80,0 procent för eleverna på det nationella provet. 
Som ovan antyder dessa värden att deluppgiften hade en relativt hög 
svårighetsgrad.  
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En jämförelse av svenska PISA-resultat med de internationella visar 
signifikanta skillnader mellan svenska elever och OECD-elever (rad 1 
mot rad 2) (χ2 = 8,87, df = 3, p = 0,012) och ännu större skillnad mel-
lan svenska elever och alla PISA-elever (rad 1 mot rad 3) (χ2 = 17,42, 
df = 3, p = 0,0002). Noterbart är att andelen svenska elever som fick 
full poäng (ett poäng) på deluppgiften (14,3 procent) var mindre än 
hälften av motsvarande andel för samtliga elever internationellt (28,9 
procent). 

Om man studerar de svenska elevernas resultat på nationella provet 
är bilden en annan. För det första var det ingen signifikant skillnad i 
fördelningen av svenska elevernas prestationer jämfört med alla inter-
nationella PISA-elever (rad 3 mot rad 4) (χ2 = 3,85, df = 3, p = 0,146). 
En jämförelse av prestationerna av svenska PISA-elever och svenska 
elevers prestationer på nationella provet (rad 1 mot rad 4) antydde 
dock (χ2 = 5,74, df = 3, p = 0,057) en signifikant skillnad men ej på 5 
procentsnivå. Stora skillnader återfanns bland annat i andelen elevpre-
station som saknade svar och bland de som erhöll full poäng (en po-
äng). En 36,2 procent lägre andel elevprestationer saknade svar i nat-
ionella provet och en 39,9 procent högre andel elever hade full poäng i 
nationella provet.  

Vid jämförelse av lösningsproportioner konstateras att på den första 
deluppgiften hade eleverna på nationella provet en cirka 69 procent 
högre lösningsproportion än de svenska eleverna som genomförde 
PISA (0,27 jämfört med 0,16). På den andra deluppgiften hade ele-
verna på nationella provet en cirka 43 procent högre lösningsproport-
ion än de svenska eleverna som genomförde PISA (0,20 jämfört med 
0,14). Detta är skillnader som ligger långt över de tidigare diskuterade 
förväntade skillnader på cirka 4 procent.  

Noterbart var att, för de svenska elevprestationerna på PISA, varie-
rade både lösningsproportionen och andelen saknade svar beroende på 
var i provhäftet som uppgifterna var belägna. Till exempel hade den 
första deluppgiften en lösningsproportion på 0,22 när den låg i den 
första delen av provhäftets fyra delar, men endast 0,11 när den låg i 
provhäftets tredje del. När uppgiften låg i den första delen lämnade 35 
procent av eleverna uppgiften obesvarad medan när den låg i provhäf-
tets tredje del steg motsvarande värde till 56 procent. Med andra ord 
påverkas en PISA-uppgifts placering i provhäftet resultatet på den 
uppgiften (Le 2008, Debeer & Janseen 2013). 
 
Sammanfattningsvis: När eleverna genomförde uppgifterna i ett nat-
ionellt prov fick de högre resultat och hoppade över deluppgifterna i 
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mindre utsträckning än när uppgiften fanns med i en PISA-undersök-
ning. Resultaten från uppgifterna i det nationella provet i matematik i 
kurs 1 hamnade på en nivå som var i paritet med de genomsnittliga 
deltagarna i PISA-undersökningen. 

Studie 2: Analys av hur eleverna löste deluppgifterna 
För att komplettera studien av elevernas resultat gjordes en analys av 
eleverna skriftliga lösningar. I analysen kategoriserades olika typer av 
elevlösningar på respektive kvalitativ nivå och andelen elevlösningar i 
respektive kategori, för svenska elevprestationer i PISA respektive på 
nationella prov, vilket presenteras i tabell 36 och 37. 
 

Tabell 36. Analys av elevernas lösningar, deluppgift 1 

Poäng Typ av svar Andel 
(procent) 

Andel 
(procent) 

  PISA NP 
Två poäng Beskrivning som innehåller både föränd-

ringens riktning och förändringens storlek 
 

13,0 20,7 

En poäng Beskrivning som endast innehåller föränd-
ringens riktning 

8,0 12,7 

En poäng Beskrivning som endast innehåller föränd-
ringens storlek 

0,0 0,0 

Noll poäng Svar som endast innehåller en modi-
fierad formel, till exempel  
(d·v) / (60·n·2) 

9,5 28,7 

Noll poäng Svar som innehåller ”D blir dubbelt så 
stor” 

5,0 0,0 

Noll poäng Svar som innehåller ”D ändrar sig inte” 4,5 11,3 

Noll poäng Svar som innehåller ”Det kommer ta 
längre tid” 

2,5 2,0 

Noll poäng Andra mindre vanliga svar (färre än 3 
procent per svarstyp), till exempel ”D 
ändrar sig” eller ”Det behövs mer 
vätska” 

7,5 4,7 

Noll poäng Eleven har skrivit något som inte kan 
bedömas som matematik, till exempel 
”Varför ska jag svara på detta” eller 
”XXX” 

4,5 0,0 

Summa av an-
delarna med noll 

poäng 

 33,5 46,7 

Svar saknas  45,5 20,0 
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I elevlösningarna från den första deluppgiften upptäcktes inga kvalita-
tiva skillnader i lösningarna som erhöll full poäng (två poäng), ef-
tersom alla innehöll det som krävdes för full poäng. Andelen elever 
med två eller en poäng var dock 59,2 procent respektive 58,8 procent 
högre på det nationella provet, vilket är en större skillnad än vad som 
förväntades med avseende på de olika förutsättningarna för uppgif-
terna och eleverna. Bland de elevprestationer som erhöll noll poäng 
var svar som innehöll en modifierad formel tre gånger så vanligt i 
elevlösningarna i det nationella provet jämfört med elevprestationerna 
från PISA (28,7 procent mot 9,5 procent). I samtliga dessa elevlös-
ningar hade eleverna försökt att modifiera formeln snarare än att på-
börja ett proportionalitetsresonemang. I tabell 36 kan vi även se att 
nästan tre gånger så hög andel elevprestationer i nationella provet 
hade också angivit att D inte skulle förändras (11,3 procent mot 4,5 
procent), vilket tyder på ett begreppsmässigt missförstånd av delupp-
giften. Orsakerna till dessa skillnader är inte självklara, även om det är 
möjligt att det nationella provets betydelse för den enskilde individen 
spelar in och att eleverna på det nationella provet har högre medveten-
het av vad som förväntas av dem. Eleverna är i stor utsträckning infor-
merade om bedömningen av de nationella proven och många lärare 
har informerat om att även en påbörjad lösning kan ge eleven poäng 
(Sollerman, 2012). PISA-eleverna hade inte fått motsvarande inform-
ation. 
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Tabell 37. Analys av elevernas lösningar, deluppgift 2. En asterisk (*) indikerar att 
mindre än 2 procent av elevlösningarna innehöll den typen av lösning eller svar 

Poäng Svar Andel 
(procent) 

Andel 
(procent)   PISA NP 

En poäng 360 12,0 16,7 
En poäng (60 · 3 · 50) / 25 0,0 0,0 

Noll poäng22 6 4,5 * 
Noll poäng23 2 4,0 * 
Noll poäng24 4500 3,5 2,0 
Noll poäng25 8,3 2,0 * 
Noll poäng26 100 2,0 * 
Noll poäng27 36 * 2,0 
Noll poäng Andra mindre vanligt förekom-

mande numeriska svar (färre 
än 2 procent per svarstyp) 

17,0 43,3 

Noll poäng Eleven har skrivit något som inte 
kan bedömas som matematik, till 
exempel ”Varför ska jag svara på 
detta” eller ”XXX” 

3,5 0,0 

Summa av ande-
larna med noll po-

äng 

 36,5 47,3 

Svar saknas  51,5 36,0 
 
Tabell 37 visar resultaten av analysen av elevlösningar från den andra 
delfrågan. Andelen elever som erhåller full poäng (en poäng) är 39,2 
procent högre på det nationella provet än på PISA-provet. Det var 
emellertid en större variation i elevernas felaktiga lösningar än i före-
gående deluppgift och en större variation i elevlösningarna från nat-
ionella provet än i elevlösningarna från PISA. Det är också en högre 
andel elever i nationella provet som försökt svara men misslyckats 
(47,3 procent) än i PISA (36,5 procent). Det kan konstateras att unge-

                                                
22 Elevsvaret ”6” kan fås om eleven missar att använda ”60” i täljaren. Beräkningen blir då 
(3·50) / 25 = 6.  
23 Elevsvaret ”2” kan fås om eleven missar att använda ”60” i täljaren och värdet på variabeln 
n, ”3” Beräkningen blir då 50 / 25 = 2. 
24 Elevsvaret ”4500” kan fås om eleven bara multiplicerar de givna värdena. Beräkningen kan 
då bli 60 · 3 · 25 = 4500. 
25 Elevsvaret ”8,3” kan fås om eleven missar att använda ”60” och ”3” och dessutom ställer 
om formeln felaktigt. Beräkningen blir då 25 / 3 = 8,3. 
26 Elevsvaret ”100” kan fås om eleven har läst ordet ”fördubbla” i första deluppgiften och se-
dan fördubblar värdet på D, ”50”. Beräkningen blir då 2· 50 = 100.  
27 Elevsvaret ”36” kan fås om eleven missar en faktor 10 i beräkningen, t.ex. om en elev får 
180 · 50 till 900. Beräkningen blir då (60 · 3· 50) / 25 = (180 · 50) / 25 = 900 / 25 = 36. 
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fär hälften av alla elevlösningar från nationella proven innehöll svars-
typer som färre än två procent av de övriga elevlösningarna innehöll, 
medan de felaktiga elevlösningarna i PISA huvudsakligen kunde 
kopplas till felberäkningar. Det senare kan bero på att eleverna i PISA 
hade tillgång till miniräknare.  

Dessutom, som visas i de nedre två raderna i både tabell 36 och ta-
bell 37, var andelen elevarbeten där svar saknades lägre i nationella 
proven för de båda uppgifterna och andelen elever som försökte men 
ej erhöll någon poäng högre. Detta stöder påståendet att när ett prov 
har en betydelse för den enskilde individen, såsom nationella provet 
har, är eleverna mer benägna att försöka lösa uppgiften. 

Sammanfattning förutsättningar 
Sammanfattningsvis: Analysen av elevlösningar visade inga skillna-
der i metod när elevlösningarna erhöll full poäng. Detta kan naturligt-
vis bero på att deluppgifterna inte bjuder in till att använda olika lös-
ningsmetoder. Vid analys av icke fullständiga lösningar på frågorna 
kan vissa skillnader upptäckas. I samband med PISA-provet använde 
eleverna mer kortfattade redogörelser medan eleverna på nationella 
provet försökte använda algebraiska uttryck för att motivera sin lös-
ning. När elever i PISA-kontexten använde mer förklarliga felberäk-
ningar använde eleverna i nationella provskontexten mer slumpmäss-
iga svar som var svåra att tolka och förklara matematiskt. En stor 
skillnad återfinns dock i resultaten och i andelen saknade svar vilket 
stärkte resultatet i analysen av elevresultaten. Eleverna på nationella 
provet presterade högre resultat, större andel försökte lösa uppgiften 
och därmed lämnade färre elever deluppgifterna obesvarade. I PISA-
provet är resultaten och andelen saknade svar också beroende av var i 
PISA-provhäftet deluppgifterna är belägna. Analysen kan styrka att 
eleverna är mer motiverade att lösa uppgifter i ett nationellt prov än i 
en internationell storskalig mätning. 

Sammanfattning och skillnadernas konsekvenser 
Detta kapitel har bestått av analyser med avsikten att analysera på vil-
ket sätt utformningen, formaten och förutsättningarna sammanfaller 
och skiljer sig mellan internationella storskaliga kunskapsprov och 
kunskapsprov i en svensk kontext. Flera skillnader har konstaterats 
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men vilka konsekvenser får dessa skillnader? Begränsar dessa skillna-
der de svenska eleverna prestationer eller möjligheter att visa sina 
kunskaper i matematik? 

I detta kapitel har ett fokus varit på den språkliga utformningen. Det 
konstaterades att i detta avseende är det mycket litet som skiljer 
TIMSS från kunskapsprov i en svensk kontext, men väldigt mycket 
som skiljer PISA från kunskapsprov i en svensk kontext. Uppgifterna i 
PISA är mer textrika, innehåller längre meningar med fler substantiv. 

Elevers läsförståelse och uppgifternas läsbarhet har samband med 
elevers prestationsnivåer i matematik (se t.ex. Helwig, Rozek-Te-
desco, Tindal, Heath & Almond, 1999; Jerman & Mirman, 1974). Det 
är därför viktigt att ett kunskapsprov har tillräcklig skrivtid för att ele-
verna ska kunna ha möjlighet att visa vad de kan och för att provet 
samtidigt ska täcka det avsedda innehållet. En för kort skrivtid eller en 
språklig utformning som lämnar liten tid till att lösa matematikuppgif-
ter kan snarare bli en mätning av andra faktorer som effektivitet och 
snabbhet (Wendler och Walker, 2006). I detta avseende är kraven på 
PISA-proven höga, där eleven förväntas läsa drygt fyra gånger så 
många ord per provminut som i de nationella proven. Även TIMSS-
proven har en textmängd som kräver att eleven läser omkring tre 
gånger så många ord per provminut som i de nationella proven. 

I de senaste internationella mätningarna av läsförståelse presterade 
svenska elever resultat som tyder på att eleverna presterar strax över 
genomsnittet (15-åringar i PISA 2015) eller över genomsnittet (elever 
i årskurs 4 i PIRLS 2016). Korrelationerna mellan svenska elevers 
prestationer i matematik och läsförståelse är i de internationella studi-
erna höga, men inte högre än genomsnittet av övriga länder. Den 
språkliga utformningen kan således påverka elevernas resultat men ef-
tersom svenska elever har relativt goda kunskaper i läsförståelse miss-
gynnas troligtvis inte de svenska eleverna av den språkliga utform-
ningen. 

Ett annat fokus i detta kapitel har varit att studera skillnader i for-
matet mellan de internationella kunskapsproven och prov i en svensk 
kontext. Det konstaterades att de två internationella kunskapsproven 
liknade varandra i många aspekter samt att de skiljde sig mot de nat-
ionella proven i matematik. De nationella proven har bland annat en 
större variation av uppgiftsformat som ger eleven större möjlighet att 
visa olika delar av sitt matematiska kunnande. De internationella kun-
skapsprovens begränsning i prov- och uppgiftsformat innebär att inte 
samtliga aspekter av matematiken i de svenska styrdokumenten prövas 
i dessa. Detta kan leda till att eleverna har kunskaper i matematik, i en 
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svensk kontext, som de inte får visa på de internationella kunskaps-
proven. Mätningen riskerar att endast mäta en delmängd av elevernas 
kunskaper och således skulle validiteten hotas av underrepresentation 
(Messick, 1989). 

I en studie av svenska elevers prestationer på datorbaserade prov 
konstaterades även att svenska elever generellt presterade något lägre 
resultat när uppgifter som är konstruerade för papper-och-penna-for-
matet presenteras och ska redovisas i ett datorformat. Det visade även 
att formatet kan påverka hur svenska elever tar sig an eller löser mate-
matikuppgifter. 

Ett tredje fokus i detta kapitel har varit på förutsättningarna genom 
att studera elevernas ansträngning. I PISA 2012 hade Sverige, av alla 
deltagande länder, den största skillnaden mellan den nivå av ansträng-
ningar som eleverna uppgett att de gjort på PISA och den nivån av an-
strängningar eleverna skulle gjort om PISA skulle ha påverkat elever-
nas betyg. Samma två deluppgifter gavs till eleverna på PISA och på 
ett nationellt prov. Eleverna presterade signifikant högre resultat när 
uppgifterna befann sig på det nationella provet. I PISA 2012 finns ett 
positivt och signifikant samband mellan provansträngning och prestat-
ion för svenska elever (Skolverket, 2015a). Resultatet av denna studie 
bekräftar det sambandet eftersom eleverna presterade högre resultat på 
ett high-stake prov, där elevernas motivation kan argumenteras för att 
vara högre. Med tanke på att tidigare forskning visar att prestationer 
beror på hur viktigt eleverna uppfattar provet (t.ex. Cole & Osterlind, 
2008), att elevernas motivation påverkar provresultatet (t.ex. Fyans & 
Maehr, 1990) och att elevernas ansträngning påverkar provresultatet 
(t.ex. O'Neil, Sugrue & Baker, 1995), kan de olika kunskapsprovens 
betydelse för den enskilda eleven vara en bidragande faktor till skill-
nader i resultat.  

Sammantaget kan konstateras att det finns vissa likheter, men även 
flertalet skillnader i utformningen, formatet och förutsättningarna mel-
lan de internationella kunskapsproven och kunskapsprov i en svensk 
kontext. Det finns också indikationer på att vissa av dessa skillnader 
skulle kunna påverka de svenska elevernas prestationsnivåer i de in-
ternationella mätningarna. Resultaten i detta kapitel kan inte entydigt 
stärka premissen att de internationella mätningarnas genomförande är 
relevant för att mäta matematikkunskaper i en svensk kontext, samti-
digt som det saknas evidens för att entydigt stärka dess invändning, 
det vill säga att de internationella mätningarna inte genomförs på ett 
sådant sätt att de svenska eleverna begränsas när de ska visa sina kun-
skaper i matematik. Vissa skillnader innebär dock att alla aspekter av 
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matematiken i de svenska styrdokumenten inte prövas i de internation-
ella kunskapsproven och vissa skillnader påverkar prestationsnivåerna 
för de svenska eleverna. Dessa insikter bör beaktas när resultaten från 
de internationella kunskapsproven tolkas och slutsatser, om vad de 
svenska eleverna kan, dras.  

De aspekter av genomförandet som här diskuterats i en svensk kon-
text kan skilja sig från andra länders kontexter. De förutsättningar och 
de erfarenheter eleverna i ett land har av formaten i PISA och TIMSS 
kan påverka relevansen hos resultaten från de internationella mätning-
arna. Det kan vara av intresse för framtida forskning att göra motsva-
rande studier av genomförandet i andra nationella kontexter för att på 
så sätt nyansera resultaten och jämförelserna mellan länders resultat.  
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Resultatanalys 

Avsikten med detta kapitel är att undersöka på vilket sätt resultaten 
från de internationella storskaliga kunskapsmätningarna sammanfaller 
med resultat på matematikkunskaper i den svenska skolan. En analys 
av på vilket sätt resultaten kan styrka premissen att prestationsresulta-
ten från PISA- och TIMSS-undersökningarna är användbara som un-
derlag för att mäta nivån på svenska elevers kunskaper i matematik. 
 

Premiss 3 
Prestationsresultaten från PISA- och TIMSS-undersökningarna är 
användbara som underlag för att mäta nivån på svenska elevers 
kunskaper i matematik. 

 
Den svenska matematikresultatutvecklingen över tid, i de internation-
ella storskaliga kunskapsundersökningarna, påminner om varandra (se 
figur 33).  

 
Figur 33. De svenska matematikresultaten från TIMSS årskurs 8 och PISA. 

En tydlig nedgång av Sveriges matematikresultat kan observeras från 
införandet av dessa trendmätningar. Mätningarna år 2015 var de första 
som visade resultat som var högre än föregående mätning och ök-
ningen var signifikant i både PISA och TIMSS. Dessutom finns ett 
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starkt samband mellan länders genomsnittliga resultat i PISA och 
TIMSS. Korrelationen mellan genomsnittsresultaten i matematik på 
landsnivå år 2015 är 0,923 (Klieme, 2016). Länder som har goda re-
sultat i den ena mätningen tenderar att ha goda resultat även i den 
andra mätningen28.  

Att de internationella storskaliga kunskapsmätningarna haft lik-
nande resultatutvecklingar och har liknande resultatnivåer på lands-
nivå kan ses som en förutsättning för att båda kunskapsundersökning-
arna ska ha relevanta resultat för den svenska kontexten, men är inte 
på något sätt ett bevis för detta. Resultaten från den ena eller båda 
dessa kunskapsundersökningar kan sammanfalla med andra värden än 
resultat på matematikkunskaper i den svenska kontexten.  

För att kunna undersöka på vilket sätt resultaten från de enskilda 
mätningarna, i PISA och TIMSS, sammanfaller med mått på matema-
tikkunskaper i den svenska skolan, bör nivåerna på resultaten jämföras 
med nivåer på resultat i den svenska skolan. Men även om nivån på 
resultaten skulle sammanfalla, och resultaten från de internationella 
kunskapsundersökningarna kan tolkas som generella mått på matema-
tikkunskaper i svensk skola, kan det finnas strukturella och innehålls-
liga skillnader i resultaten. För att bygga argument för om och hur re-
sultaten sammanfaller undersöks även två aspekter av resultaten, en 
strukturell och en innehållslig.  

Som strukturell aspekt undersöks skillnaderna i resultat i förhål-
lande till kön. Bakgrundsvariabeln kön är den enda gemensamma bak-
grundsvariabel som ingår i insamlingen av prestationsresultat på upp-
giftsnivå i samtliga tre studerade kunskapsprov. Som innehållslig 
aspekt undersöks svenska elevers prestationer på olika kunskapsområ-
den i matematik. 

Urval och metod vid undersökning av hur resultaten 
sammanfaller 
Argumentationen om resultatens relevans för den avsedda tolkningen 
görs genom att sammanföra, tolka och diskutera tidigare resultat. För 
att undersöka om resultaten sammanfaller, behövs en koppling mellan 

                                                
28 En del av de nordiska länderna och de engelsktalande länderna (Sverige, Norge, Australien, 
Kanada, Irland och Nya Zeeland) presterar lite bättre i matematik i PISA än vad som skulle 
förväntas utifrån deras TIMSS-resultat, medan de högpresterande östasiatiska länderna preste-
rar lite bättre i TIMSS än i PISA (Klieme, 2016). 
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resultatet i de internationella storskaliga kunskapsundersökningarna 
och resultat på matematikkunskaper i den svenska skolan. En sådan 
koppling är till exempel möjligheten att koppla elevernas resultat i de 
internationella storskaliga kunskapsundersökningarna till deras slutbe-
tyg i matematik. Ett slutbetyg betraktas här som ett mått på elevers 
kunskaper i en svensk kontext. Slutbetygen utgör grunden i det nation-
ella utvärderingssystemet, vars syfte bland annat är att utvärdera ele-
vers kunskaper, och betraktas här som ett mått på elevens samlade 
kunnande. Vid två tillfällen, PISA 2000 och TIMSS 2015, har inform-
ation samlats in som möjliggör denna koppling. I PISA 2000 ombads 
deltagande skolor i Sverige att sända in uppgifter om de deltagande 
elevernas betyg. Resultat från denna insamling presenterades i den 
svenska PISA-rapporten (Skolverket, 2001). I TIMSS 2015 samlades 
personnummer in för samtliga elever i urvalet som genomförde 
TIMSS-undersökningen.  Resultat från denna insamling presenterades 
i en separat svensk TIMSS-rapport (Skolverket, 2017b).  

För avsikten att undersöka strukturella skillnader i resultatjämförel-
serna genomförs undersökningar av skillnader i resultat kopplade till 
bakgrundsvariabler. I denna undersökning väljs bakgrundsvariabeln 
kön som är den enda gemensamma bakgrundsvariabel som ingår i in-
samlingen av prestationsresultat på uppgiftsnivå i samtliga tre stude-
rade kunskapsprov. Som urval väljs resultaten från PISA, TIMSS och 
nationella prov i matematik för årskurs 9. 

För avsikten att undersöka innehållsliga skillnader i resultatjämfö-
relserna genomförs undersökningar av skillnader i resultat kopplat till 
olika dimensioner inom det undersökta ämnet matematik. I denna 
undersökning väljs innehållsliga delområden inom matematiken. Som 
urval väljs resultaten från PISA, TIMSS och från en nationell utvärde-
ring av svenska skolan. 
 

Resultat  

Jämförelse mellan resultat i PISA/TIMSS och slutbetyg  
I PISA 2000 ombads de deltagande skolorna i Sverige att sända in 
uppgifter om de deltagande elevernas slutbetyg i matematik i årskurs 
9. I PISA-rapporten (Skolverket, 2001) görs en jämförelse mellan ele-
vernas PISA-resultat och slutbetyg. Där konstateras att en större andel 
av eleverna med höga betyg också får högre poäng i PISA än elever 
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med lägre betyg samt att resultatet på PISA mätt med medelvärden vi-
sar god överensstämmelse med elevernas betyg (Skolverket, 2001).  

I TIMSS 2015 samlades personnummer in för samtliga elever i ur-
valet som genomförde TIMSS-undersökningen. I en TIMSS-rapport 
(Skolverket, 2017b) görs en jämförelse mellan elevernas TIMSS-re-
sultat och slutbetyg. Där konstateras att ”Elever som erhållit högre be-
tyg har i genomsnitt också högre resultat på TIMSS-provet än elever 
med lägre betyg.” (Skolverket, 2017b, sid 6). Man konstaterar även att 
korrelationen mellan resultatet i TIMSS och elevernas slutbetyg i ma-
tematik är 0,76. Även motsvarande studier visade liknande resultat 
med korrelationen 0,74 (Wiberg, 2019). Att korrelationen är positiv 
betyder att elever med högre betyg också tenderar att ha högre resultat 
på TIMSS-provet. 

 
Figur 34. De svenska matematikresultaten från PISA 2000 uppdelat på elevens slut-
betyg i matematik från årskurs 9. 

I PISA definieras sex prestationsnivåer. För att anses vara matematiskt 
litterat enligt PISA bör eleverna nå upp till minst nivå 2, medan pre-
stationer på nivå 5 och 6 anses motsvara mycket goda kunskaper i ma-
tematik. Gränsen för nivå 2 är 420 PISA-poäng och eleverna som inte 
uppnått målen för årskurs 9 hade en medelpoäng på 393 poäng och de 
flesta av dessa låg under denna gräns. Gränsen för nivå 5 är 607 poäng 
och eleverna med slutbetyget MVG hade en medelpoäng över denna 
gräns (612 poäng) och de flesta av dessa presterade över nivå 5. 
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Figur 35. De svenska matematikresultaten från TIMSS 2015 åk 8 uppdelat på ele-
vens slutbetyg i matematik från årskurs 9. 

I TIMSS definieras fyra kunskapsnivåer. Kunskapsnivåerna är ele-
mentär nivå (minst 400 poäng), medelgod nivå (minst 475 poäng), hög 
nivå (minst 550 poäng) och avancerad nivå (minst 625 poäng). Elever 
med slutbetyget F hade ett medel på 388 poäng, ett genomsnitt under 
elementära nivån. Av dessa elever låg cirka 59 procent under den ele-
mentära nivån. Elever med det högsta slutbetyget, betyg A, hade ett 
medel på 612 poäng och låg således, i genomsnitt, strax under avance-
rad nivå. Av dessa elever presterade cirka 63 procent på hög nivå och 
cirka 24 procent på avancerad nivå. 

Resultaten visar (se figur 34 och figur 35) att en större andel av ele-
verna med högre betyg får högre PISA/TIMSS-resultat än elever med 
lägre slutbetyg. Spridningen i resultat på respektive betygsnivå är 
dock relativt stor då till exempel resultaten vid de 90:de percentilerna 
ligger över medelvärdet för nästa högre betyg.  

Könsskillnader 
Ett sätt att undersöka hur resultaten sammanfaller är att undersöka om 
den strukturella skillnaden på svenska pojkar och flickors resultat vi-
sar samma mönster i de olika undersökningarna. Om resultaten ska 
anses sammanfalla bör motsvarande skillnader mellan könen observe-
ras. 

I PISA-undersökningen är det mycket små skillnader på pojkars 
och flickors resultat i matematik i Sverige. Vid den PISA-undersök-
ning där matematik var huvudämne för första gången (2003) fanns en 
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liten, men dock statistisk signifikant skillnad, mellan flickors och poj-
kars medelvärden. Pojkarna erhöll 512 poäng och flickorna 506 po-
äng. Vid nästa tillfälle då matematik var huvudämne (2012) fanns 
ingen statistiskt signifikant skillnad mellan pojkars och flickors resul-
tat. Då skillnaden mellan resultaten för pojkar och flickor är liten inne-
bär det att den generella resultatutvecklingen gäller för båda könen. 
Detsamma gäller för TIMSS-undersökningen. Genomgående för 
TIMSS är att det är mycket små skillnader i pojkars och flickors resul-
tat i matematik. Det är inga signifikanta skillnader för pojkar och 
flickor förutom vid TIMSS 2015 då det fanns en liten skillnad, poj-
karna presterade 504 poäng och flickorna 497 poäng. Detta är i linje 
med tidigare forskning om internationella genomsnittliga skillnader 
som visar att resultatskillnaderna i matematik mellan könen är små el-
ler inga (Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Hyde, Lindberg, Linn, Ellis 
& Williams, 2008). 

I en svensk kontext kan de nationella proven användas för att un-
dersöka mönstret för resultaten för pojkar respektive flickor. Vid den 
nationella utvärderingen av grundskolan, 1992 och 2003, konstatera-
des att ”Skillnaden mellan pojkar och flickor var mycket liten vid 
båda mättillfällena vilket bekräftar bilden av ett ämne med små köns-
skillnader avseende såväl prestationer som betyg.” (Skolverket, 
2004c). Även vid analys av senare nationella prov i matematik årskurs 
9 konstateras att könsskillnaderna är små och det är ingen statistisk 
signifikant skillnad. 
Tabell 38. Genomsnittlig lösningsproportion för pojkar respektive flickor vid nation-
ella provet i matematik, årskurs 9 

 Pojkar Flickor 

2014 0,44 (n=1126) 0,45 (n=1062) 

2015 0,43 (n=1098) 0,45 (n=1046) 

2016 0,49 (n=1150) 0,49 (n=1098) 

2017 0,45 (n=1175) 0,44 (n=1061) 

 
Sammanfattningsvis sammanfaller mönstret av den genomsnittliga re-
sultatskillnaden med avseende på kön i relativt stor utsträckning. Det 
är små skillnader mellan pojkars och flickors resultat i såväl de inter-
nationella storskaliga kunskapsundersökningarna som i nationella 
prov som mäter kunskap i en svensk kontext.  
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Matematikinnehåll 
Ett ytterligare sätt att undersöka hur resultaten sammanfaller är att un-
dersöka om svenska elever visar samma mönster i sitt kunnande i 
olika matematikområden i de olika undersökningarna. Om resultaten 
ska anses sammanfalla bör motsvarande styrkor och svagheter inom 
olika matematikområden observeras. 

I PISA och TIMSS kan man undersöka om eleverna visar några 
specifika styrkor eller svagheter baserade på det underlag och katego-
risering av uppgifterna i förbestämda matematikområden. För att 
skapa resultat för specifikt innehåll anger undersökningarna ett huvud-
sakligt matematiskt innehåll och huvudsaklig process för varje upp-
gift. Detta blir ett något trubbigt instrument då varje uppgift oftast in-
nehåller matematik från flera olika innehållsområden och flera olika 
processer behövs för att lösa uppgifterna. Men kategoriseringen ger 
ändå en fingervisning om vilka områden och processer elever presterat 
bra eller mindre bra i. I både PISA och TIMSS visar de svenska ele-
verna styrkor inom matematikområdena taluppfattning, aritmetik, sta-
tistik och sannolikhet och generellt svagare resultat inom områdena al-
gebra och geometri (Skolverket, 2016a; Sollerman & Pettersson, 
2018). 

De svenska eleverna har även visat styrkor i uppgifter där det hand-
lar om att tolka och utvärdera matematiska resultat (PISA) samt till-
lämpa och resonera (TIMSS). Eleverna visade svagare resultat i upp-
gifter där det bland annat handlar om att använda matematiska be-
grepp, fakta och procedurer (PISA) samt fakta- och begreppskunskap 
(TIMSS). 

Vid nationella utvärderingen av grundskolan gjordes en analys av 
resultaten från de nationella proven i matematik i årskurs 9 för åren 
2001–2003 (Skolverket, 2004c). De svenska eleverna visade då att 
måluppfyllelsen var större inom taluppfattning och algebra än inom 
aritmetik och geometri. Matematikområdet sannolikhet hade inte prö-
vats i tillräckligt stor utsträckning under dessa tre år för att en bedöm-
ning skulle ska vara möjlig. Vid en fördjupad analys konstaterades 
dock att målen i algebra hade lägre krav än målen i statistik. Dessutom 
konstaterades att uppgifterna i internationella undersökningar hade 
uppgifter i algebra som motsvarade de högre målnivåerna i den 
svenska läroplanen samt att uppgifterna i statistik motsvarade de lägre 
målnivåerna (Kjellström & Petterson, 2005). Sammanfattningsvis 
sammanfaller mönstret av elevernas styrkor och svagheter med avse-
ende på delområden i en relativt stor utsträckning.  
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Sammanfattning resultatanalys 
Sammanfattningsvis: Elever med högre slutbetyg i den svenska sko-
lan har i genomsnitt högre resultat i de internationella kunskapsunder-
sökningarna än elever med lägre betyg. Skillnader i resultat mellan 
undergrupper är likartade och mönster i de svenska eleverna styrkor 
och svagheter i matematikområden är likartade. Oavsett om de inter-
nationella kunskapsundersökningarna mäter det som definieras som en 
svensk kontext är sambandet mellan genomsnittliga nivåprestationer i 
de internationella mätningarna och den svenska kontexten starkt. 
Detta innebär att de internationella mätningarna har möjlighet att i viss 
mån rangordna prestationer i en svensk kontext men innebär inte nöd-
vändigtvis att de kan mäta nivåerna korrekt. 

Motsvarande studier i andra länder visar på liknande resultat om än 
inte med lika starka samband. I Danmark undersöktes bland annat 
sambandet mellan PISA-resultat och resultat på examensprov. Man 
konstaterade positiva samband för samtliga ämnen, men sambandet 
var starkare för matematik än för naturvetenskap och läsförståelse. 
Korrelationen mellan matematikresultat i PISA och betyg på skriftligt 
examensprov i matematik var 0,46 och mellan matematikresultat i 
PISA och betyg på muntligt examensprov i matematik var 0,36 (Mej-
ding, Reusch & Yung Andersen, 2006). En studie från Island visar att 
det finns ett positivt samband mellan resultat i matematik i PISA 2003 
och resultat på ett nationellt standardprov i matematik med en korre-
lation på 0,65 (Björnsson, Halldórsson & Ólafsson, 2004). I Sydafrika 
konstaterades ett positivt samband mellan matematikresultat i TIMSS 
årskurs 8 och betyg. Korrelationerna var 0,45 för standardkursen och 
0,71 för en mer avancerad kurs i matematik (Reddy, van der Berg, van 
Resenburg & Taylor 2012). Även i en nationell PISA-rapport från 
England konstateras att det finns ett starkt samband mellan PISA-re-
sultat och resultat på GCSE (General Certificate of Secondary Educat-
ion) men grunden för detta konstaterande redovisas inte (Jerrim & 
Shure, 2016).  

Även i andra ämnen, som till exempel läsförståelse, redovisas posi-
tiva samband. I en rapport från OECD, som baseras på att elever fick 
ange sitt betyg i det språk som provet genomfördes på, redovisas sam-
band mellan PISA-resultat och detta betyg. De konstaterar att elever 
som presterar högre resultat i läsförståelse i PISA tenderar att erhålla 
högre betyg. Inom samtliga redovisade länder (15 stycken) påvisas po-
sitiva samband med korrelationer från 0,19 (Flamländska Belgien) till 
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0,57 (Polen) (OECD, 2012). Även i Norden har liknande undersök-
ningar gjorts. En studie från Finland menar att betyg som ges till ele-
ver i modersmål och i litteratur ganska väl kan förutsäga eller förklara 
deras PISA-resultat i läsförståelse (Harju-Luukkainen, Vettenranta, 
Ouakrim-Soivio & Bernelius, 2016). 
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Sammanfattande diskussion 

Sammanfattning 
Internationella storskaliga mätningar tar plats på en nationell arena när 
ett land väljer att delta i dessa. Resultaten från dessa kunskapsmät-
ningar diskuteras som nulägesbeskrivningar av det nationella utbild-
ningssystemet (Pettersson, 2008). Sverige har en lång tradition av del-
tagande i internationella storskaliga mätningar och resultaten från 
dessa leder ofta till diskussioner om utbildningsfrågor. Om de inter-
nationella mätningarna får ett stort utrymme och resultaten från dessa 
tolkas som viktiga har de förmågan att inte bara påverka nationella ut-
bildningssystem utan även vad som anses viktigt att lära.  

I avhandlingen beskrivs en utveckling av nationella styrdokument 
som påverkats av eller utvecklats parallellt med de internationella 
mätningarna. En utveckling i en riktning i vilken de internationella 
mätningarna ofta beskrivs ha en annan agenda än den som vårt utbild-
ningssystem traditionellt har stått för. Med fokus på konkurrenskraft 
och effektivitet och med mer fokus på individens bästa snarare än 
samhällets bästa (se t.ex. Figazzolo, 2009; Uljens, 2007). Istället för 
en inkluderande skola med ett mer solidariskt utjämnande system (se 
t.ex. Blossing, Imsen & Moos, 2014). De tolkningar och inferenser 
som görs baserat på resultaten samt de konsekvenser som dessa leder 
till blir viktiga komponenter i diskussionen av mätningarnas relevans 
och validitet i en nationell kontext. 

För att kunna förstå och använda resultaten från dessa mätningar i 
en sådan nationell kontext blir det viktigt att undersöka vad dessa mät-
ningar prövar och om de prövar kunskaper på ett sådant sätt att resul-
taten blir informativa och användbara. Ska slutsatser dras om kun-
skaper på en nationell nivå bör man inte bara undersöka de internat-
ionella mätningarnas begränsningar, utan även deras relation till och 
relevans för vad som kan beskrivas som en svensk kontext. 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med just 
sådana kunskaper om relevansen hos internationella kunskapsmät-
ningar i matematik, när dessa ska användas och tolkas i en nationell 
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kontext. Här ligger fokus på den svenska kontexten och de internat-
ionella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS. Relevansen har un-
dersökts genom användandet av en argumentationsbaserad valider-
ingsmetod. De internationella mätningarna har kontrasterats mot den 
svenska kontexten genom undersökningar av de tre områdena: mät-
ningarnas innehåll, mätningarnas genomförande och mätningarnas re-
sultat. Utifrån dessa områden analyserades och jämfördes ramverk och 
kunskapsprov från de internationella mätningarna med styrdokument 
och kunskapsprov från den svenska kontexten. Initialt formulerades en 
premiss för varje område. Dessa tre premisser har undersökts och ar-
gumenterats för och emot. 

Den första premissen gällde mätningarnas innehåll och formulera-
des som att ’ramverk och uppgifter i PISA och TIMSS speglar mate-
matiken så som den beskrivs i en svensk kontext’. Analyser av denna 
premiss visade att de internationella mätningarna har ett innehåll, i 
sina ramverk och kunskapsprov, som till stora delar inryms i den 
svenska kontexten. Den svenska kontexten är dock innehållsligt något 
underrepresenterad då det finns visst innehåll i den svenska kontexten 
som inte prövas i de internationella mätningarna. Det gäller några ma-
tematiska begrepp, men framför allt aspekter av förmågorna resone-
mang och kommunikation. Detta leder till att svenska elever inte får 
möjlighet att visa alla aspekter av sitt matematikkunnande i de inter-
nationella mätningarna.  

Den andra premissen gällde mätningarnas genomförande och for-
mulerades som att ’PISA och TIMSS genomförs på sådana sätt att de 
svenska eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper i matematik’. 
Vid analys av denna premiss visades att genomförandet skiljde sig i 
flera aspekter från genomförande av kunskapsprov i en svensk kon-
text. Resultaten pekade på att genomförandet påverkar nivåerna på 
svenska elevers prestationer, bland annat genom att svenska elever un-
derpresterar i internationella mätningar. Det mer begränsade formatet 
på uppgifterna i de internationella mätningarna gör även att de 
svenska eleverna inte får möjlighet att visa alla de matematikkun-
skaper som definieras i en svensk kontext.  

Den tredje premissen gällde resultaten från mätningarna och formu-
lerades som att ’prestationsresultaten från PISA- och TIMSS-under-
sökningarna är användbara som underlag för att mäta nivån på 
svenska elevers kunskaper i matematik’. Analyserna av resultaten från 
de internationella mätningarna visade att nivåerna på resultaten från de 
internationella mätningarna har hög korrelation med resultat på mate-
matikkunskaper i en svensk kontext. Elever med högre slutbetyg i den 
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svenska skolan har i genomsnitt högre resultat i de internationella kun-
skapsundersökningarna än elever med lägre betyg. Detta innebär att de 
internationella mätningarna har möjlighet att i viss utsträckning rang-
ordna prestationer i en svensk kontext men innebär inte nödvändigtvis 
att de kan mäta nivåerna korrekt.  

Samtliga de nämnda resultaten från undersökningen av premisserna 
bör beaktas när resultaten från de internationella mätningarna ska tol-
kas och slutsatser av resultaten dras. Även om vissa aspekter inte prö-
vas fullt ut i de internationella storskaliga mätningarna har de väl in-
byggda trendinstrument som möjliggör trendmätningar över tid. Det 
gör att man kan studera en nationell resultatutveckling över tid av det 
specifika innehåll som mätningarna prövar. En slutsats är dock att 
överensstämmelsen är så pass god och de internationella storskaliga 
mätningarna sammanfaller på ett sådant sätt att resultaten från dessa är 
relevanta för att studera resultatutvecklingen i en svensk kontext. För 
att skapa en mer komplett bild av svenska elevers matematikkun-
skaper bör kunskapsbilden kompletteras. Detta då svenska elever 
också kan ha andra aspekter av matematikkunskaper än det som prö-
vas i de internationella mätningarna. Resultaten från de internationella 
storskaliga mätningarna i matematik bör ses som en av många kun-
skapskällor som kan användas för att diskutera den övergripande kva-
liteten på utbildningen och utbildningssystemet. 

Metoddiskussion 
I denna avhandling har en argumenterande validitetsmetod använts där 
premisser ställts upp och argumenterats för eller emot. Som vid all va-
lidering kan resultatet inte beskrivas som en dikotom variabel, att man 
bara kan konstatera om en kunskapsmätning är valid eller inte, utan 
det handlar snarare om graden av validitet (se t.ex. Messick, 1989; 
Zumbo, 2007). Underlagen för valideringen och de argument som an-
vänds måste därför vara transparanta för att en trovärdighet i argumen-
teringen ska kunna erhållas. Valideringen i sig innehåller även ett mått 
av värderingar (Messick, 1975), exempelvis genom valet av vilka ar-
gument som används, vilka premisser som man väljer att undersöka 
och vilken vikt de olika argumenten och slutsatserna ges. Det har där-
för inte bara varit viktigt att argumentera för de enskilda premisserna 
utan även att argumentera för valet av premisser och dess invänd-
ningar.  
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Här argumenteras för valet av premisser för att täcka kedjan från re-
levant innehåll, via relevant genomförande till relevanta resultat. 
Dessa tre delar har argumenterats för att de utgör en grund för att av-
göra graden av mätningarnas relevans. För varje del har en premiss 
formulerats. Det har varit viktigt att vara så transparant som möjligt i 
bakgrunden och beskrivningen av dessa premisser så att tolkningen av 
vad som kan ingå i respektive premiss blir så objektiv som möjligt. 

Att undersöka validiteten utifrån innehåll och genomförande skulle 
kunna knytas till att det handlar om en innehållsvaliditet (Kane, 2006). 
Att undersöka validiteten utifrån dess resultat genom att jämföra med 
resultat i en svensk kontext skulle kunna knytas till att det handlar om 
en kriterierelaterad validitet (Cureton, 1951). Men det faktum att fo-
kus är relevansen, och därmed relationen mellan mätningarna och 
tolkningar av resultat, gör att studien kan knytas till den mer allomfat-
tande begreppsvaliditen (Messick, 1989). Detta då det snarare handlar 
om relationen mellan mätinstrument och föreslagna tolkningar samt 
användningar och konsekvenser. 

Detta validitetsbegrepp argumenteras för att omfamna flertalet olika 
problemdrivna metoder och kan definieras som ”an integrated evalua-
tive judgment of the degree to which empirical evidence and theoreti-
cal rationales support the adequacy and appropriateness of inferences 
and actions based on test scores or other modes of assessment” 
(Messick, 1989, sid 14). Detta ligger i linje med angreppssättet i denna 
avhandling som har varit att göra problemdrivna undersökningar för 
att med olika metoder argumentera för eller emot uppställda premis-
ser. Vidare kan konstateras att i validitetsbegreppet ingår en bedöm-
ning av relevansen och användningen av resultaten för specifika till-
lämpade ändamål (Messick, 1989), vilket är i linje med frågeställning-
arna i denna avhandling.  

I varje val av argument och dess tyngd samt tolkningar av resultat 
ligger dock värderingar. Målet har varit att vara så heltäckande som 
möjligt inom ramen för avhandlingens omfattning. Den största utma-
ningen med att bibehålla en bredd var vid valet av undersökningsob-
jekt vid genomförandeanalysen. Ett genomförande av ett kunskaps-
prov omfattar en vid variation av möjliga undersökningsobjekt och 
undersökningsmetoder. Ett strukturerat urval gjordes för att täcka ge-
nomförandet genom att välja betydelsefulla representanter för utform-
ningen, provformatet och förutsättningarna, så att tolkningarna av re-
sultaten är så sannolikt korrekta som möjligt. En utökad undersökning, 
även om det inte varit möjligt inom ramen för denna avhandling, 
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kunde exempelvis ha innehållit intervjuer om genomförandet med del-
tagande elever, enkäter eller undersökningar av svarsmönster vid olika 
uppgiftstyper. 

De finns även möjliga premisser som inte inkluderats i denna av-
handling. Det skulle vara möjligt att ställa upp premisser kring de stat-
istiska behandlingarna av elevresultat, när dessa samlas in genom en 
matrissamplad design för att sedan genom aggregering, generalisering 
och extrapolering leda till ett genomsnittligt resultat på landsnivå. Det 
skulle även vara möjligt att ställa upp premisser kring utvärdering, be-
slut och påverkan av de internationella mätningarna. Dessa typer av 
premisser är intressanta men bedöms ligga utanför syftet med denna 
avhandling. 

Premisserna i denna avhandling berör huvudsakligen jämförelser 
mellan de internationella mätningarna och den avsedda läroplanen29, 
som avser systemnivån och bland annat inkluderar de här använda ob-
jekten läroplaner och kursplaner samt den uppnådda läroplanen, som 
handlar om vad eleverna har tillägnat sig genom undervisningen, i 
denna avhandling tolkad genom elevresultat. Det saknas dock premis-
ser om den genomförda läroplanen, som beskriver hur den avsedda lä-
roplanen tillämpas av lärarna i undervisningen och hur förutsättning-
arna för tillämpningen ser ut. För att undersöka premisser om den ge-
nomförda läroplanen skulle till exempel enkäter eller intervjuer med 
lärare vara en utgångspunkt. En möjlig premiss skulle då kunna vara 
att ’ramverk och uppgifter i PISA och TIMSS speglar matematiken så 
som den genomförs i en svensk kontext’. Här har dock fokuserats jäm-
förelser på systemnivå och resultatnivå. Hur de internationella mät-
ningarna speglar genomförd läroplan kan vara intressant men inklude-
ras inte i validitetsundersökningen i denna avhandling. 

Validiteten tillhör dock inte någon mätning i sig utan måste under-
sökas i relation till den användning och de tolkningar av resultatet som 
avses att göras (Chronbach, 1971; Messick, 1989). Styrdokument och 
kunskapsmätningar förändras med tiden och med dessa förändringar 
kan relevansen för enskilda tolkningar och inferenser förändras. En 
analys av hur relevanta de internationella mätningarna är, för att an-
vändas för att tolka matematikkunskaper i en svensk kontext, måste 
göras med en tidsaspekt, vid en specifik mätpunkt eller med hänsyn 
till ett visst tidsintervall. Denna avhandling har genomförts med de in-
ternationella storskaliga mätningarna PISA och TIMSS samt de 
                                                
29 För avsedd, genomförd och uppnådd läroplan se t.ex. Mullis & Martin, 2013; van den Ak-
ker, 2003. 
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svenska styrdokumenten och nationella proven så som de var utfor-
made runt år 2011–2015. När styrdokument eller kunskapsprov för-
ändras skulle de i denna avhandling använda premisserna och de argu-
ment som utgår ifrån dessa behöva analyseras och eventuellt revideras 
eller kompletteras. En validering är inte en engångsföreteelse, utan en 
process som måste omprövas om olika förutsättningar inom och utan-
för mätningen förändras (Shepard, 1993).  

Som exempel på förändringar som senare kan påverka relevansen 
kan nämnas att vid tiden för publicering av denna avhandling har de 
svenska kursplanerna förändrats, bland annat genom att aspekter av 
programmering inkluderats i matematikämnet. Detta är ett område 
som inte återfinns idag i de internationella mätningarna och ger såle-
des en underrepresentation i deras täckning av den svenska kontexten. 
Även kunskapsprovens form och genomförande förändras och i Sve-
rige förbereds och planeras för en digitalisering av de nationella pro-
ven i matematik. När nationella proven digitaliserats och eleverna vant 
sig vid att redovisa sina kunskaper digitalt, finns möjligheten att rele-
vansen blir högre eftersom genomförandet skiljer sig i mindre ut-
sträckning.  

Även de internationella mätningarna förändras. Inför nästa PISA-
studie genomförs förändringar i matematikramverket. Avsikten i PISA 
2021 är att lägga ytterligare fokus på resonemang som en huvudsaklig 
process för problemlösning, men även att uppdatera och förstärka det 
matematiska innehållet inom bland annat områden som tillväxtfeno-
men, geometriska approximationer, datorsimuleringar och villkorat 
beslutsfattande (OECD, 2018). Det är möjligt att emfasen på resone-
mang och dessa områden ökar relevansen, om dessa även återfinns i 
de svenska kursplanerna. Om det nya innehållet inte återfinns i de 
svenska kursplanerna kan det leda till att relevansen minskar, på grund 
av att irrelevansen ökar, då innehållet inte svarar mot innehåll i de 
svenska kursplanerna. 

Olika förutsättningar blir aktuella om denna typ av validering ska 
ske i andra nationella kontexter. Det övergripande syftet för denna av-
handling är att bidra till kunskaper om relevansen hos internationella 
kunskapsmätningar i matematik, när dessa ska användas och tolkas i 
en nationell kontext. I avhandlingen har en argumenterande valide-
ringsmodell använts med den svenska kontexten som undersöknings-
objekt. Denna modell är dock reproducerbar och kan användas vid 
undersökning av relevansen oberoende av vald nationell kontext. Uti-
från den nationella kontextens förutsättningar och utformningar bör 
modellen anpassas. Men modellen bör i möjligaste mån omfatta såväl 



180 

styrdokument, som genomförande och resultat, för att på så sätt få ett 
brett och djupt underlag utifrån vilket relevansen kan bedömas.  

Läroplan, styrdokument eller dokument som i respektive nationell 
kontext beskriver den avsedda läroplanen, bör analyseras genom att 
undersöka på vilket sätt de sammanfaller med ramverken från den in-
ternationella storskaliga kunskapsmätningen. Detta kan till exempel 
ske genom att undersöka på vilket sätt dess mål, syften och innehåll 
sammanfaller. Man bör undersöka på vilket sätt eventuella nationella 
kunskapsprov och/eller prov som operationaliserar styrdokumenten 
sammanfaller med kunskapsproven i den internationella mätningen. 
Detta kan till exempel ske genom att undersöka på vilket sätt kun-
skapsprovens innehåll, prövade förmågor och processer, svårighetsni-
våer och bedömning sammanfaller.  

De genomförandefrågor som är relevanta för elevernas möjligheter 
att visa sina kunskaper i den nationella kontexten bör undersökas. 
Detta kan till exempel ske genom att undersöka på vilket sätt utform-
ningen, formatet och förutsättningarna för det internationella kun-
skapsprovet skiljer sig från kunskapsprov i den nationella kontexten. 
Om det finns möjligheter att koppla resultaten i den internationella 
mätningen till resultat i en nationell kontext bör man även undersöka 
på vilket sätt resultaten sammanfaller.  

Denna avhandling består av flera delmoment där vissa av dem kan 
betraktas som mindre originella då flera liknande studier, både inom 
den svenska kontexten (se t.ex. Skolverket, 2015b) och i andra länders 
kontext (se t.ex. Neidorf m.fl., 2006; Nortvedt m.fl. 2016) eller i andra 
ämnen (se t.ex. Frändberg & Hagman, 2017) har berört delar av de 
frågeställningar som utgör denna avhandling. Det denna avhandling 
bidrar med, till skillnad från tidigare studier, är att ta ett helhetsgrepp 
utifrån en nationell kontext, med en övergripande metod och som om-
fattar såväl mätningarnas innehåll, genomförande och resultat. 
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Resultatdiskussion 
Flertalet av resultaten visar på en relativt god samstämmighet mellan 
de internationella storskaliga mätningarna och styrdokument och nat-
ionella prov i den svenska kontexten. Det har i denna avhandling vi-
sats att de täcker till stor del samma syfte, mål och matematiska inne-
håll, men att svenska elever inte får visa alla sina matematikkunskaper 
i PISA och TIMSS. De internationella mätningarna kan visa en nivå 
på svenska elevers kunskaper men olika delar i denna avhandling visar 
på en underrepresentation (jmf Messicks 1995, 1998) av innehåll och 
att eleverna inte får möjligheten att visa alla aspekter av det matema-
tiska kunnande som beskrivs i de svenska kursplanerna.  

Den svenska kursplanen har visst matematiskt innehåll som inte 
prövas i de internationella mätningarna och i den svenska kontexten 
inkluderas till exempel bedömningar av processer, resonemang och 
kommunikation i högre grad. Det finns även egenskaper hos mätning-
arnas format som påverkar vilka kunskaper eleverna har möjlighet att 
visa. De internationella mätningarnas kunskapsprov har mer begrän-
sade uppgiftsformat medan de nationella proven har en större variat-
ion av uppgiftsformat, som ger eleven större möjlighet att få visa olika 
delar och aspekter av sitt matematiska kunnande. De internationella 
kunskapsprovens begränsning i prov- och uppgiftsformat innebär att 
inte samtliga aspekter av matematiken i de svenska styrdokumenten 
prövas i dessa. Dessa skillnader i innehåll och format kan leda till att 
eleverna har kunskaper i matematik, i en svensk kontext, som de inte 
får visa på de internationella kunskapsproven. Detta kan vara på inne-
håll som de svenska eleverna bemästrar i högre eller lägre grad än 
andra länders elever.  

Det finns även skillnader i format som inte lika tydligt påverkar de 
svenska elevernas prestationer på gruppnivå. Detta gällde bland annat 
skillnader i ingående uppgifters språkliga utformning samt övergång 
till digitaliserade prov. Vid undersökning av den språkliga utform-
ningen konstaterades att det i detta avseende är mycket litet som skil-
jer kunskapsproven i TIMSS från kunskapsprov i en svensk kontext, 
men desto mer som skiljer kunskapsproven i PISA från kunskapsprov 
i en svensk kontext. Uppgifterna i PISA:s kunskapsprov är mer text-
rika, innehåller längre meningar med fler substantiv, har högre andel 
visuell representation och har således ett högre krav på läsförståelse 
(se t.ex. Adams, 2003; Bernardo, 2005; Fuentes, 1998). Detta blir sär-
skilt viktigt att ta i beaktande om eleverna har låga kunskaper inom 
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läsförståelse, då prestationer på kunskapsprov i matematik har ett sam-
band med deras läsförståelse (t.ex. Helwig, Rozek-Tedesco, Tindal, 
Heath & Almond, 1999; Jiban & Deno, 2007; Thurber, Shinn & 
Smolkowski, 2002). De svenska eleverna har som grupp i PISA dock 
visat på relativt goda kunskaper i läsförståelse. Från att ha presterat 
mycket goda resultat i PISA sjönk resultaten i läsförståelse fram till 
2012, för att sedan i PISA 2015 förbättras och ligger i PISA 2015 över 
OECD-genomsnittet (Skolverket, 2016b). En möjlig slutsats är att de 
svenska eleverna som grupp därmed inte i hög grad missgynnas av 
den språkliga utformningen. 

Eftersom de internationella storskaliga mätningarna gått över till ett 
datorbaserat provformat redovisades även en undersökning av svenska 
elevers prestationer på datorbaserade prov i relation till papper-och-
penna-prov. I linje med tidigare forskning konstaterades att hur 
svenska elever tar sig an eller löser matematikuppgifter kan påverkas 
av formatet på matematikuppgifter (jmf. Johnson & Green, 2006; 
Threlfall, Pool, Homer och Swinnerton, 2007). Ett resultat var att 
svenska elever generellt presterade något lägre resultat när uppgifter 
som är konstruerade för papper-och-penna-formatet presenteras och 
ska redovisas i ett digitalt format. Liknande resultat gäller även för ett 
internationellt genomsnitt i internationella mätningar (Martin & Mul-
lis, 2017; OECD, 2016a). En möjlig slutsats är att svenska elever såle-
des inte missgynnas vid en internationell jämförelse. Eftersom under-
sökningen även visade belägg för att elevernas metoder påverkas av 
formatet på matematikuppgifterna manar dessa resultat dock till en 
försiktighet i att tolka resultat från de olika provformaten som likvär-
diga. Om provformatet förändras och resultat ska jämföras över tid 
bör förändringarna i såväl resultatnivåer som hur eleverna löser upp-
gifterna undersökas närmare.  

Allt detta sammantaget ger slutsatsen att oberoende av resultatnivån 
på svenska elevers kunskaper i matematik i internationella mätningar, 
kan svenska elever ha goda kunskaper i delar och aspekter av matema-
tiken som anses ingå i den svenska kontexten men inte täcks av de in-
ternationella mätningarna. För att skapa en mer heltäckande bild av 
svenska elevers matematikkunskaper bör kunskapsbilden kompletteras 
genom andra bedömningar, då svenska elever också kan ha andra 
aspekter av matematikkunskaper än de som prövas i de internationella 
mätningarna. Det ger även implikationen att det är viktigt att ingående 
undersöka vad som prövas i respektive mätning och att skapa medve-
tenhet om att det är kunskaperna i detta avgränsade område som an-
vänds för att dels mäta trender, dels göra jämförelser mellan länder. 
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Förutom att det finns områden från en svensk kontext som inte prö-

vas anger de svenska eleverna att de inte anstränger sig fullt ut för att 
visa vad de kan i de internationella mätningarna. Detta gör att de pre-
sterar lägre och delvis andra resultat än de annars skulle ha gjort. 
Svenska elever angav att de skulle ansträngt sig mer om de internat-
ionella mätningarna påverkat deras betyg. En undersökning visade 
även att svenska elevers resultat på uppgifter från internationella mät-
ningar var högre när dessa ingick i ett nationellt prov, som i högre ut-
sträckning påverkar deras betyg. Med tanke på att tidigare forskning 
visar att prestationer beror på hur viktigt eleverna uppfattar provet 
(t.ex. Cole & Osterlind, 2008), att elevernas motivation påverkar prov-
resultatet (t.ex. Fyans & Maehr, 1990) och att elevens ansträngning 
påverkar provresultatet (t.ex. O’Neil, Sugrue & Baker, 1995), kan de 
olika kunskapsprovens betydelse för den enskilda eleven vara en bi-
dragande faktor till skillnader i resultat. Detta indikerar att de svenska 
eleverna underpresterar i de internationella mätningarna och att detta 
bör beaktas när resultaten tolkas. Undersökningen var gjord på ett be-
gränsat underlag uppgifter och möjliga framtida fördjupade studier 
skulle behövas genomföras för att avgöra storleken på underprestat-
ionen, men även för att undersöka motsvarande mönster i andra län-
der. 

I undersökningen av relevans i mätningarnas resultat undersöktes 
på vilket sätt resultaten från de internationella storskaliga kunskaps-
mätningarna sammanfaller med resultat på matematikkunskaper i den 
svenska skolan. Det visades att resultaten från de internationella mät-
ningarna har en hög korrelation med betyg i matematik i årskurs 9. 
Elever med högre slutbetyg i matematik i den svenska skolan har i ge-
nomsnitt högre resultat i de internationella kunskapsmätningarna än 
elever med lägre betyg. Det positiva sambandet implicerar att man i 
Sverige kan använda de internationella mätningarna för trendindikator 
för hur elever presterar över tid (Wiberg, 2019), men återigen bör tyd-
liggöras att det är en trend i det som dessa mätningar prövar. 

Att de internationella mätningarna korrelerar med prestationsmått i 
den svenska kontexten och att sambandet mellan dessa är starkt inne-
bär dock inte nödvändigtvis att de mäter nivåerna i den svenska kon-
texten korrekt, speciellt inte på individnivå. För att exemplifiera detta 
används sambandet med TIMSS. I TIMSS definieras fyra prestations-
nivåer som är satta utifrån fasta poängintervall: elementär nivå, medel-
god nivå, hög nivå och avancerad nivå, men består av fem intervall då 
elever även kan prestera under den elementära nivån. Även om det 
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finns ett genomsnittligt samband är det inte någon entydig koppling 
mellan slutbetyg i matematik och vilken prestationsnivå eleven preste-
rar på. Eleverna, som genomförde TIMSS 2015, med ett visst slutbe-
tyg fördelar sig på minst tre av dessa prestationsnivåer och för en del 
slutbetyg på fem nivåer. Till exempel sprider sig elever med slutbety-
get C över samtliga fem prestationsnivåer, även om få av dem är un-
der den elementära nivån och på den avancerade nivån. Det samma 
gäller omvänt. Elever som i TIMSS 2015 presterade på prestationsni-
vån medelgod nivå finns spridda över samtliga betyg, även om kon-
centrationen ligger på medelhög och hög nivå. 

Det är inte heller säkert att det finns en överensstämmelse mellan 
beskrivningen av betygsnivåer och prestationsnivåer. Trots att dessa 
nivåer är problematiska att jämföra, bland annat på grund av att 
TIMSS genomförs i årskurs 8 och de svenska kunskapskraven beskri-
ver kunskapskrav för årskurs 9, görs här ett försök. De flesta eleverna 
med slutbetyget E, det lägsta godkända betyget i den svenska kontex-
ten, når TIMSS-prestationsnivån elementär (52 procent). Nivån ele-
mentär i TIMSS årskurs 8 beskrivs som att ”Elever som når elementär 
nivå har viss kännedom om hela tal och enkla grafer” (Skolverket, 
2016a, sid 26). Man skulle kunna argumentera för att elever med slut-
betyget E kan tolkas ha högre kunskaper än detta då de bland annat, 
enligt de kunskapskrav de uppfyllt, har ”grundläggande kunskaper om 
matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända 
sammanhang” och  kan ”välja och använda i huvudsak fungerande 
matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att 
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geo-
metri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med till-
fredsställande resultat” (Skolverket, 2011b, sid 70). 

Man skulle vidare kunna argumentera för att de snarare har kun-
skaper som motsvarar en medelgod nivå i TIMSS. Elever på medelgod 
nivå i TIMSS kan bland annat ”tillämpa grundläggande matematiskt 
vetande i olika situationer” och ”lösa problem som handlar om nega-
tiva tal, decimaltal, procent och proportioner” samt ”kan avläsa och 
tolka data i grafer och tabeller” (Skolverket, 2016a, sid 26). Trots att 
det är väldigt svårt att jämföra prestationsnivåer i TIMSS med kun-
skapskraven, bland annat eftersom prestationsnivåerna även utgår från 
provpoängen medan kunskapskraven är del av ett mål- och kunskaps-
relaterat system, kan man konstatera att det inte finns någon entydig 
överensstämmelse i beskrivningarna av de nivåer eleverna uppnått i de 
båda mätningarna.  
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Avslutande diskussion 
I denna avhandling har konstaterats att det finns en relativt hög sam-
stämmighet mellan internationella mätningar och styrdokument och 
kunskapsprov i en svensk kontext. Att ramverk och styrdokument 
sammanfaller till relativt hög grad och att de internationella mätning-
arnas kunskapsprov täcker relativt väl det svenska nationella provet i 
matematik. Det konstaterades dock att de fanns viss underrepresentat-
ion i de internationella mätningarna och vissa skillnader i format, som 
bland annat leder till att de svenska eleverna inte får möjlighet att visa 
alla aspekter av sitt matematiska kunnande. När relevansen ska bedö-
mas kan dock underrepresentation tolkas vara ett mindre hot än irrele-
vans. Om de internationella mätningarna skulle pröva andra områden 
än vad som ingår i den svenska kontexten skulle det finnas risk att de 
mäter något annat än det som den svenska kontexten beskriver, det vill 
säga det är irrelevant i en svensk kontext. En underrepresentation in-
nebär endast att de begränsar och inte mäter allt i den svenska kontex-
ten.  

Även om inte de internationella mätningarna prövar allt i den 
svenska kontexten visade resultaten att de internationella mätningarna 
har ett starkt genomsnittligt samband med mått på matematikkun-
skaper i en svensk kontext. De internationella mätningarna har även 
väl utvecklade metoder för trendmätning och kan således mäta föränd-
ringar av prestationer över tid. Dessa faktum leder inte automatiskt till 
att de internationella mätningarna kan mäta de svenska elevernas kun-
skaper så som de beskrivs i en svensk kontext, men kan användas för 
att mäta förändringar av kunskapsnivåer i matematik i en svensk kon-
text över tid.  

De internationella storskaliga mätningarna innehåller dock mycket 
information och många resultat på andra nivåer än sammanfattande re-
sultat på landsnivå. Denna avhandling har huvudsakligen behandlat 
relevansen i dessa sammanfattande resultat men mätningarnas upp-
byggnad av kunskapsprov kopplade till bakgrundsdata och enkäter ger 
möjligheter till många olika typer av fördjupande studier. På uppgifts-
nivå utgör till exempel den didaktiska kodningen30 som används i 
PISA och TIMSS en grund för att få en mer nyanserad bild av de stra-
tegier – såväl korrekta som felaktiga – som elever använder vid arbetet 

                                                
30 På vissa uppgifter använder sig PISA och TIMSS av dubbelsiffrig kodning av elevernas 
prestationer, så kallad didaktisk kodning. Syftet är att man, förutom att erhålla nivån på be-
dömning, också ska få information om vilken strategi eleven använt vid lösningen, och det 
gäller såväl korrekta som felaktiga strategier. 
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med matematikuppgifter. Dessutom utgör alla elevarbeten ett rikt 
material för att analysera hur elever löser uppgifter i matematik både i 
ett nationellt och internationellt perspektiv. Svenska elevers prestat-
ioner på enskilda uppgifter, bland annat i relationer till andra länders 
elever, är en källa till diskussioner för lärare, elever och lärarutbildare. 

I en kunskapsmätning i en nationell kontext kan det finnas flera 
olika syften och användningsområden som kan anses relevanta. Mät-
ningar kan till exempel utformas för att ge underlag för att studera re-
sultatutveckling över tid och/eller för att ge underlag för uppföljning 
av resultat på olika nivåer, från en nationell nivå ner till enskilda ele-
ver. De internationella storskaliga mätningarna har sina fördelar och 
begränsningar för mätningar av matematikkunskaper i en nationell 
kontext. En fördel är att de har de utvecklade verktygen för att mäta 
trender, vilket ger möjligheten att mäta en nationell kunskapsutveckl-
ing över tid. De har även möjligheten att ge resultat på en nationell 
nivå men, beroende på deras syfte och utformning, inte möjligheten att 
ge underlag för resultat på individnivå. Vid tiden för denna avhandling 
finns i den svenska kontexten nationella prov som har en utformning 
som möjliggör underlag för uppföljning av resultat på nationell nivå, 
men även möjliggör resultatåterkoppling till enskilda elever. De nat-
ionella proven saknar dock, beroende på deras syfte och utformning, 
funktionen att ge underlag för att studera nationell resultatutveckling 
över tid. Det finns ingen nationell kunskapsmätning med syftet att 
mäta kunskapsutveckling över tid även om det finns förslag på att in-
föra en sådan31. Att överlåta kunskapsmätningar över tid till de inter-
nationella storskaliga mätningarna medför att det endast är det som de 
internationella mätningarna mäter, med de begränsningar som fram-
kommit i denna avhandling, som utgör trenden. Detta ger implikat-
ionen att om man avser att mäta trender över tid utifrån matematik-
kunskaper så som de beskrivs i den svenska kontexten, bör de inter-
nationella mätningarna kompletteras med ett nationellt alternativ. 

Det har även konstaterats att de internationella storskaliga mätning-
arna i matematik var en del av det som utgjorde en grund för föränd-
ringarna i en av de senaste förändringarna av kursplanen. Den svenska 
läroplanen konstrueras nationellt, men formas också av internationella 
influenser och det blir därmed viktigt att förstå hur internationella 
mätningars ramverk och nationella läroplaner uppstår och samverkar, 

                                                
31 I en statlig utredning (SOU 2016:25) föreslogs ett nytt system för nationell kunskapsutvär-
dering (NKU) med syftet att mäta kunskapsutveckling över tid. 
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men även att inse hur dessa blir styrande för skolans verksamhet (Lan-
dahl & Lundahl, 2017). Både de internationella mätningarnas ramverk 
och de svenska styrdokumenten utvecklas kontinuerligt och med tanke 
på dessa dokuments roll för den nationella utbildningskontexten blir 
det viktigt att fortsätta studera utvecklingen av dessa samt deras lik-
heter och skillnader. Detta blir viktigt bland annat för att skapa en 
medvetenhet om vad som påverkar de nationella styrdokumenten och 
hur de påverkas och som en del i att skapa ett sammanhang för att ana-
lysera i vilken riktning de utvecklas. 

I denna avhandling har utvecklingen av den svenska kontexten i re-
lation till de internationella mätningarna diskuterats. De internation-
ella kunskapsmätningarna ges olika form och innehåll utifrån de inbe-
gripna aktörernas prioriteringar, syften och mål (Pettersson, 2008). 
Man bör ha en medvetenhet om att internationella kunskapsmätningar 
utgör en spegling av aktörernas syn på utbildning och relationen mel-
lan de nationella och internationella fälten. I vilken utsträckning de in-
ternationella mätningarna påverkar utvecklingen av den svenska kon-
texten ligger dock utanför innehållet av denna avhandling men är ett 
viktigt ämne för fortsatta studier. Om internationella mätningar påver-
kar utvecklingen så att deltagande länders utbildningssystem blir mer 
lika finns en risk att ”nationernas innovativa kraft för att förändra ut-
bildningssystemen utifrån lokala kontexter går förlorad” (Pettersson, 
2008, sid 189). Man bör även vara medveten om att mätningar gör 
mycket mer än att bara ge information; de formar också människors 
förståelse om vad som är viktigt att lära, vad lärande är och vilka lä-
randeobjekten är (Engeström, 2001; Lave 1993). 

Man kan också oroa sig för en mer direkt och konkret påverkan. 
Både i resultaten från innehållsanalys och genomförandeanalys kon-
staterades till exempel att de internationella mätningarna har mindre 
komplexa provfrågor i avseendet uppgiftsformat. De har en hög andel 
flervalsuppgifter och kortsvarsuppgifter och prövar, till skillnad från 
svenska nationella prov, i låg utsträckning matematiskt resonemang 
och prövar inte alls muntlig kommunikation. Att de internationella 
mätningarna har denna avgränsning och dessutom är datorbaserade le-
der till att de har en hög andel automatiskt bedömda uppgifter. Detta 
framhålls ofta som fördelar när det gäller exakthet, objektivitet och ef-
fektivitet i bedömningen. Dessa är begrepp som efterfrågas i förslaget 
till utvecklingen av digitala svenska nationella prov (SOU 2016:25). 
Detta leder dock till begränsningar i uppgiftsformat och därmed vad 
man kan pröva. Om detta är ett område där den svenska kontexten lå-
ter sig inspireras av de internationella mätningarna, speciellt när de 
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svenska nationella proven står inför en digitalisering, finns det risk att 
det leder till att man gör det lätt mätbara till det viktiga (Erickson, 
2006). Detta skulle leda till att de nationella provens kunskapsobjekt 
snävas in och det skulle därmed utgöra ett hot mot validiteten genom 
en underrepresentation av innehåll.  

Att bedöma en internationell storskalig mätnings relevans i en nat-
ionell kontext har i denna avhandling visats vara en komplex och 
mångfacetterad företeelse. Belägg för relevans och invändningar mot 
relevans har konstaterats i innehåll, genomförande och resultat. Rele-
vansen går inte att bedöma som en dikotom variabel utan bedömning 
består snarare av en samling argument som värderas. Utifrån den 
svenska kontexten konstateras bland annat att de internationella mät-
ningarna bedöms vara relevanta för att mäta förändringar av kunskaps-
nivåer i matematik över tid, men mindre relevanta för att ge en hel-
täckande bild av elevernas matematikkunskaper. De internationella 
mätningarna producerar många olika mått och resultat, men som i fal-
let med flertalet kunskapsunderökningar bör man vara medveten om 
att ”…not everything that can be counted counts, and not everything 
that counts can be counted” (Cameron, 1963, sid 13). 

Vi låter ett urval av de svenska eleverna genomföra dessa skriftliga 
kunskapsprov i de internationella mätningarna och uttalar oss sedan 
om deras kunskapsnivåer. En sista tanke sänder jag till dessa delta-
gande elever som möjliggör insamlingen och analysen i dessa mät-
ningar. Jag vet att ni kan så mycket mer än vad vi forskare har möjlig-
het att undersöka med våra begränsade kunskapsprov. Som avslutning 
hänvisar jag till min namne, som när han skriver om tester och prov 
konstaterar att det inte enbart är nöjsamt att genomgå dessa, men att 
det kan vara både underhållande och intressant. Hoppas att även ele-
verna upplever detta. Han konstaterar vidare att ”Nyttigt är det också, 
ty alltid får man lära sig något, som man inte visste förut.” (Sollerman, 
1957, sid 5). Det är mycket möjligt att resultaten från de internation-
ella mätningarna lär oss något nytt om matematikkunskaper i en 
svensk kontext men, som denna avhandling har visat på, är det av vikt 
att undersöka bakgrunden, innehållet och begränsningarna till denna 
nya kunskap. 
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Summary 

Every now and then they arrive. In the beginning of December, like 
icy December winds or as early Christmas presents. Politicians 
sharpen their arguments, scientists get ready to dig, journalists ask 
questions and creates headlines. Down they fall, dressed up as Snotra, 
the reports of the Swedish students' knowledge in mathematics, meas-
ured on an international scale. We freeze, reads and listen, and de-
pending on the message, we either freeze even longer, become con-
fused or pleasantly surprised. If the results are bad, many want to 
know more. If the results are less bad or even positive, not as many 
are interested. More and more often we allow international assess-
ments to present a health check of our Swedish educational system 
and examine our Swedish students' knowledge in mathematics. If we 
are to engage in these international large-scale assessments, draw con-
clusions from them and act on them, we should be aware of what they 
are measuring and how well it fits in with the national mathematics 
education and the mathematics we are trying to teach our Swedish stu-
dents. This thesis intends to be a contribution to knowledge in this 
area. 

The overall purpose of the thesis is to contribute knowledge of the 
relevance of international large-scale assessments in mathematics, 
when these are to be used and interpreted in a national context. The 
relevance is linked to the validity of the international studies, which 
means that the studies should measure the right things and do that in 
such a way that the results are as informative and useful as possible. In 
this thesis, the Swedish context is used as an example of a national 
context against which the international large-scale assessments are 
contrasted. 

There are a number of different large-scale assessments aimed at in-
vestigating and measuring knowledge in mathematics. Large-scale as-
sessments are here defined achievement tests that are administered to 
a large number of students and where interpretations of results can be 
made at group or individual level. In Sweden, various large-scale as-
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sessments are used in mathematics with different designs and pur-
poses. Sweden participates in the international large-scale assessments 
PISA (Program for International Student Assessment) and TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study), but on the 
national arena there are also large-scale assessments in form of na-
tional tests in mathematics. 

The purpose of the large-scale assessments may vary, but often the 
results are used to compare the achievements of groups of students, 
often including development of achievements over time or in relation 
to other groups. The results of these assessments, depending on the 
design and purpose of the assessments, can be widely used; from 
providing individual feedback to individual students to being used as a 
basis for decisions on educational changes. 

Sweden has participated in international large-scale knowledge as-
sessments in mathematics since the early 1960s. These have been di-
rected to both the compulsory school (e.g. PISA with focus on 15-
year-olds and TIMSS with focus on grade 4 and 8) and to the upper 
secondary school (for example TIMSS Advanced with focus on stu-
dents who attend the last year at the upper secondary school). The 
number of assessments has increased in recent years and nowadays in-
cludes more different assessments with recurrent implementations.  

In the international arena, comparative large-scale assessments in 
mathematics are gaining more room in the discussion of school devel-
opment and education policy. A previous study of the consequences of 
the international large-scale assessments on educational policy deci-
sions showed that this type of assessment increases the decision-mak-
ers' ability and motivation to implement improvements in the educa-
tion system (Lipscy & Kijima, 2016). Results from international large-
scale assessments can in many countries be directly linked to com-
pleted education reforms (e.g. Grek, 2009; Lingard & Grek, 2006; 
Martens, Nagel & Windzio, 2010). If they are functioning well, the in-
ternational large-scale assessments can contribute to supporting the 
decision-makers, for example prior to decisions on educational re-
forms, by offering a common standard that enables comparisons be-
tween countries. But there is a risk that the results of these assess-
ments are misinterpreted, which can lead to misleading conclusions 
and fatal consequences (Loveless, 2012; Koretz 2009). 

One of the largest international assessments is PISA, which intends 
to create an information base that can be used for “monitoring trends 
in the knowledge and skills of students in various countries as well as 
in different demographic subgroups of each country” (OECD, 2013, p. 
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16) but also “monitor the outcomes of education systems in terms of 
student achievement, within a common internationally agreed frame-
work.” (OECD, 2013, p. 3). PISA therefore intends to measure both 
trends and outcomes of individual countries education systems. This is 
done on the basis of their own defined framework based on what 
knowledge in mathematics that is central to a young person’s prepar-
edness for life in modern society. The framework describes what 
knowledge that is intended to be measured. Another major interna-
tional study is TIMSS, which intends to measure and interpret differ-
ences in national education systems to help improve teaching and 
learning in mathematics and science worldwide (IEA, 2018). This is 
done, unlike the case with PISA, with a common framework defined 
on the basis of participating countries curriculum. 

But PISA and TIMSS are not only used for international compari-
sons and for trend measurements, but are also used in the public de-
bate as a basis for discussing the Swedish school's results in general. 
The international large-scale assessments are discussed as current situ-
ation descriptions of national education systems. From these descrip-
tions, various actors find what they regard as factual in their struggle 
for power of definition around the present and the future (Pettersson, 
2008). During the long period of time that Sweden has been participat-
ing in international large-scale assessments, the results have often lead 
to discussions on educational issues. If the international assessments 
get a large room and the results from these studies are interpreted as 
important, they have the ability to not only influence national educa-
tion systems but also influence what is considered important to learn. 

In Sweden, results from PISA and TIMSS are used in the debate by 
the Swedish education system both by politicians, the media and re-
searchers in order to establish and discuss the level of knowledge 
among the Swedish students. Conclusions on Swedish students' 
knowledge of mathematics are drawn on the basis of the results in 
these assessments. After declining Swedish results were found in 
PISA 2012, politicians reacted and tried to explain what the deteriora-
tion was due to and the government ordered an extra survey (from the 
OECD) to further investigate Sweden's results32. If politicians act on 
the commissioned survey, this means, among other things, that they 
must take a position on the results it shows; which, according to the 

                                                
32 The survey resulted in a report entitled: Improving Schools In Sweden: An OECD Perspec-
tive (OECD, 2015a). 
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press release from the OECD, finds that "Sweden should urgently re-
form its school system to improve quality and equity" (OECD, 
2015b). If the results of the international assessments lead to conclu-
sions such as this and these conclusions lead to action, the results can 
be interpreted to have an affect on education. 

In addition, if the results of these international large-scale assess-
ments are to be used to interpret the amount of knowledge in a spe-
cific country, it is important to continuously examine how relevant the 
assessments are based on the country's context. This means, among 
other things, investigating how well the assessments framework are in 
line with the country’s syllabus (or the documents that govern the 
school system), especially in the assessed subject, but also how rele-
vant the implementation of the test is for the specific country. If the 
international assessments measure something other than what could be 
considered being included in the assessed subject in a participating 
country or if the assessments are carried out in such a way that the 
country's pupils do not get the possibility to show what their 
knowledge, then the interpretations of the results cannot be considered 
valid. Even according to the Swedish national agency for education an 
analysis in a national context is important (Skolverket, 2014). They 
state that "it is, of course, important not to express a strong assertion 
about interpretations without thorough analysis in a national perspec-
tive. The international assessments provide important signals, while 
they do not give the "whole truth" and only cover parts of what is the 
compulsory school's assignment according to established curricula and 
other policy documents. "(Skolverket, 2014, p. 8 translation buy the 
author). 

Sweden's participation in international large-scale assessments, 
such as PISA and TIMSS, raises questions about what they are as-
sessing and how it is related to the knowledge that is intended to be 
developed in a Swedish context based on Swedish policy documents. 
It also raises questions about the validity of the interpretations made, 
based on the results from PISA and TIMSS. In-depth knowledge of 
the content and design is also important, as participation in these 
knowledge assessments can affect the national context. International 
large-scale assessment form part of what reformulates the frameworks 
within which the educational policy actors have to act (Pettersson, 
2008). 

The thesis also includes a discussion of the development of national 
policy documents that were influenced by or developed parallel with 
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the frameworks of the international assessments. The Swedish curricu-
lum is constructed nationally, but is also shaped by international influ-
ences and it is therefore important to understand how international 
frameworks and national curricula arise and interact, but also to real-
ize how these can become controlling of a national activity (Landahl 
& Lundahl, 2017). 

The Swedish National Agency for Education states that interna-
tional assessments, such as PISA and TIMSS, have influenced the de-
velopment of the national policy documents (Skolverket, 2011). Also, 
in the thesis, examples are given to show that parts of the Swedish syl-
labus in mathematics is getting closer to the frameworks of the inter-
ventional assessments. If the development of the Swedish curriculum 
and syllabus in mathematics entails that they are becoming more and 
more similar to the frameworks of the international assessments, it 
may be due to that they are part of the same international educational 
context and thus develop in parallel in the same direction. But it could 
also be due to that the development is influenced by the international 
assessments and developed towards these or that they develop parallel, 
but completely independent of each other. 

If the Swedish education system, through its curriculum and sylla-
bus in mathematics, adapts to the framework of the international 
large-scale assessments, this can lead to the international assessments 
becoming more relevant to measuring the Swedish students' 
knowledge. However, an international influence on education systems 
can ultimately lead to homogenization of the education systems. If in-
ternational influence contributes to increased homogeneity of nations 
'education systems, it is a risk that the nations' innovative power to 
change the education systems based on local contexts is lost (Petters-
son, 2008). Furthermore, if the international large-scale assessments 
have an agenda that is developing towards more focus on competitive-
ness and efficiency and with more focus on the individual's best rather 
than the best of society (see e.g. Uljens, 2007), this could strengthen 
an adaptation of policy documents in this direction. 

The adaptation risks not only to happen at the policy document 
level but the adaptation can also take place, for example, through the 
educational system adapting the choice of subject content or focusing 
on certain parts of the subject content. It may also be that the design of 
the assessments can affect the education system by how other tests in 
the system are designed, what qualities of knowledge that are consid-
ered being important or by the students' study techniques are changing 
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to techniques that would produce good results on the international as-
sessments (Fredriksen & Collins, 1989). One should be aware of that 
assessments do much more than just provide information; they also 
shape people's understanding of what is important to learn, what learn-
ing is and what the learning objects are (Engeström, 2001; Lave 
1993). If a development of the education system is influenced by the 
international assessments and the international assessments rather 
have a neo-liberal agenda (e.g. Bouhali, 2015; Figazzolo, 2009) than 
an agenda in line with the more traditional Nordic model, an inclusive 
school with a more solidarity and compensational system (e.g. Bloss-
ing, Imsen & Moos, 2014), then the development could be influenced 
in that direction. 

If one considers the possible adaptation of the Swedish curricula in 
a longer perspective and as a development direction, other threats 
could be formulated. It could argued  that differences, in the sense of 
deviations from what is measured, in the longer term will become less 
and less attractive to argue for and that the framework of the interna-
tional large-scale assessments will instead become a kind of global 
curriculum (Sun, 2017). The risk is then that one loses the national in-
fluence over parts of the education system and an international large-
scale measurement can become an actor that creates, co-creates and 
transforms the realities it wants to measure (Serder, 2017). 

The interpretations and inferences that are made based on the re-
sults and the consequences that these lead to become important com-
ponents in the discussion of the relevance and validity of the assess-
ments in a national context. In order to understand and use the results 
of these assessments in a national context and to create an awareness 
of how they affect, it becomes important to examine what these as-
sessments are examine and whether they assess knowledge in such a 
way that the results become informative and useful. If conclusions are 
to be drawn about knowledge at a national level, one should not only 
examine the limitations of the international assessments, but also their 
relation to and relevance for what can be described as a Swedish con-
text. 

The relevance is here interpreted as part of the validity of the as-
sessments. Validity can be said to constitute a basis in quality assur-
ance of assessment (see e.g. Newton & Baird, 2016; Taylor, 2013). 
Overall, validity can be described as meaning that the assessment 
should test what is meant to be tested and do so in such a way that the 
results are as informative and useful as possible. The concept and defi-
nition of validity has for a long time been discussed and has gone 
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from the traditional definition which is about assessing what really 
should be assessed to be an expanded meaning, where inferences, us-
age and consequences are in focus (see e.g. Messick, 1989). 

Validation is the process that takes place when the quality and 
strength of the proposed interpretations and the uses of the assessment 
are to be evaluated (Taylor, 2013). Validating assessments then means 
evaluating whether the proposed conclusions and interpretations are 
supported by logical arguments and empirical evidence. One conse-
quence of this is that validity is no longer exclusively regarded as a 
property of the assessment, but rather about the interpretations and 
conclusions that are made based on the assessment. 

Investigating the relevance of the international assessments is here 
interpreted as part of the concept of validity. In the thesis, a validation 
is performed using the argumentation-based validation method `as-
sessment utilization argument´, AUA (Bachmans, 2005). In this 
model, an argument consists of making claims on the basis of data and 
warrants. The claim is an interpretation of an assessment result and the 
assertion of a claim carries with it the duty to support the claim and, if 
challenged, to defend it. Warrants are created and are propositions 
used to justify the inferences from the data that lead to the claim. Re-
buttals are alternative explanations or counterclaims to the claim. 

The creation of warrants is based on the overall purpose of thesis, 
which asks questions about the relevance of international large-scale 
assessments in mathematics, when these are to be used and interpreted 
in a national context. The thesis focuses on the Swedish context and 
the international assessments PISA and TIMSS. The international as-
sessments have been contrasted with the Swedish context through 
studies of the three areas; the content of the assessments, the admin-
istration of the assessments and the results from the assessments. 
Based on these areas, frameworks and tests were analyzed and com-
pared from the international assessments with policy document and 
tests in the Swedish context. Warrants is created and based on these 
three areas. 

The first warrant is concerning the content of the assessments and 
was formulated as "the framework and the tasks in PISA and TIMSS 
reflect the mathematics as it is described in a Swedish context". Ana-
lyzes of this warrant showed that the international assessments have a 
content, in their frameworks and knowledge tests, which are largely 
contained in the Swedish context. However, the Swedish context is 
somewhat underrepresented since there is some content in the Swe-
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dish context that is not included and tested in the international assess-
ments. This applies to some mathematical concepts but also to aspects 
of the abilities of reasoning and communication. This leads to, alt-
hough there is a large accordance, Swedish students do not get the op-
portunity to show all aspects of mathematical knowledge from a Swe-
dish context in the international assessments. 

The second warrant is concerning the implementation and the ad-
ministration of the assessments and was formulated as ´PISA and 
TIMSS being carried out in such a way that the Swedish pupils are 
given the opportunity to demonstrate their mathematical skills´. When 
analyzing this warrant, it was shown that the implementation differed 
in several aspects from the implementation of tests of mathematical 
knowledge in a Swedish context. The result pointed out that imple-
mentation affects the levels of Swedish pupils' performance, partly be-
cause Swedish students aren’t that motivated and underperform in in-
ternational assessments. The international assessment also has a more 
limited format of the items which leads to that the Swedish pupils do 
not get the opportunity to show all the mathematical skills defined in a 
Swedish context. The international assessments, especially PISA, also 
had a much higher reading demand than tests of mathematical 
knowledge in a Swedish context. 

The third warrant is concerning the results from the assessments 
and was formulated as ´the performance results from the PISA and 
TIMSS studies are useful as a basis for measuring the level of Swe-
dish pupils' knowledge of mathematics´. The analyzes of the results of 
the international assessments showed that the levels of the results of 
the international assessments have high correlation with results on 
mathematical knowledge in a Swedish context. Pupils with a higher fi-
nal grade in the Swedish secondary school have on average higher re-
sults in the international knowledge surveys than pupils with lower 
grades. This means that the international assessments are able, on a 
group level, to rank performance in a Swedish context but do not nec-
essarily mean that they can measure correct levels. 

All the mentioned results from the analysis of the warrants should 
be taken into account when interpreting the results from the interna-
tional assessments and drawing conclusions from the results. Alt-
hough some aspects are not fully assessed in the international large-
scale assessments, they have well-built trend instruments that enable 
trend measurements over time. This means that they can be used to 
study national performance development over time of the specific 
content that the study assesses. One conclusion is that the conformity 
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is at a high level and the international large-scale assessments coincide 
in such a way that the results from these are relevant for studying the 
performance development in a Swedish context. In order to create a 
more complete picture of Swedish students' mathematical skills, the 
knowledge picture should be complemented as Swedish students may 
also have other aspects of mathematical knowledge than what is being 
assessed in the international studies. 

When the results of international large-scale assessments are to be 
used in a national context, it is important to thoroughly examine what 
is mean to be assessed and what is really being assessed in these stud-
ies and to compare it with the purposes and content of the national 
context. This thesis shows that opportunities and limitations can be 
found in content, implementation and results. It is proposed that an 
analysis of the relevance of a national context cover all these three ar-
eas. 

 In the Swedish context, the content had a relatively good corre-
spondence, although it was found that certain content and abilities in 
the national context that not were covered by the international assess-
ments. The Swedish students do not have the opportunity to show all 
those skills that the Swedish mathematical context covers and there 
were also indications that they do not make full efforts to show this. 
Such results will be important to include when drawing conclusions 
from the results. For each national context, the strengths and weak-
nesses of the international assessments in relation to the national con-
text should be investigated. It is also become important to thoroughly 
examine the relationship between the international large-scale assess-
ments and a national context so that one can be aware of how, if and it 
what way the large-scale assessment impact a national context. The re-
sults of the international large-scale assessments in mathematics 
should be seen as one of many sources of knowledge that can be used 
to discuss the overall quality of education and educational systems. 
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