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De internationella undersökningarna 

Sedan 1960-talet har internationella jämförande 

studier av elevers kunskaper och färdigheter 

genomförts. Några av dessa avser elevers 

läsförståelse: 
 IEA Reading Literacy study 1970 och 1991 

 Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS): åk 4, vart 5e år, start 2001 

 Programme for International Student Achievement 

(PISA): 15-åringar, vart 3e år, start 2000 

 Programme for International Assessment of Adult 

Competencies (PIAAC): tvärsnitt 16 – 65 år, vart 10e år, 

start 2011/12. 

 

 



Frågeställningar 

1. Hur har läsförmågan förändrats i de nordiska 

länderna sedan 1970? 

 Genom att jämföra utvecklingen i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige kan vi eventuellt få kunskap om vilka 

faktorer inom och utom skolan som påverkar 

läsförmågan 

2. I vilken utsträckning är läsfärdighetsnivån stabil från 

ungdomsskolan till vuxen ålder?  



Tillgängliga data 

• Endast Finland och Sverige deltog i IEA RL 1970  

• Alla fyra länderna deltog i IEA RL 1991 

• Alla fyra länderna har deltagit i samtliga PISA-

omgångar 

• Norge och Sverige har deltagit i samtliga PIRLS-

omgångar, medan deltagandet varit ojämnt för 

Danmark och Norge 

• Alla fyra länderna deltog i PIAAC 2011/12 



PIAAC 

• ”Vuxen-PISA” 

• Tvärsnittsundersökning av åldersgrupperna 16-65 år 

• 24 deltagande länder 2011/12 

• Minst 5000 deltagande personer/land (dvs ca 100 per 

åldersgrupp)i 

• Fokus på ”literacy”, ”numeracy” och problem-lösning i 

datormiljö 

• Individuella intervjuer, datoradministrerade prov 

 

 

 

 



Kan tvärsnittsdata ge information om kvalitet på 
ungdomsutbildningen? 

• Om det finns långtidseffekter av utbildningskvalitet bör 

de ålderskohorter som fått utbildning av hög kvalitet 

prestera bättre än de ålderskohorter som fått 

utbildning av låg kvalitet. 

• Gustafsson (2016) visade att de åldersgrupper inom 

olika länder som hade goda PISA-resultat, i vuxen 

ålder presterade bättre på PIAAC-proven. 



Jämförelse mellan PIAAC och IEAs läsundersökningar 
1970 och 1991 

• I IEAs första läsundersökning år 1970 (IEA RL 1970) 

deltog Finland och Sverige med urval från en 

population 10-åringar och en population 14-åringar 

• I IEAs andra läsundersökning år 1991 (IEA RL 1991) 

deltog Danmark, Finland, Norge och Sverige med 

urval från åk 3 och åk 8. 

 



Metod 

• Medelvärdet för läsning i PIAAC beräknades för alla 

ålderkohorter indelade i 5-års intervall dels för samtliga länder, 

dels för vart och ett av de nordiska länderna. Skillnader 

beräknades sedan mellan de nordiska ländernas medelvärden 

och totalmedelvärdet, och skillnaderna transformerades därefter 

till d-värden (standardavvikelseenheter). Varje värde uttrycker 

därför hur mycket över eller under det internationella 

medelvärdet för den aktuella kohorten som landet ligger. 

• För IEA-undersökningarna  beräknades på samma sätt 

differensen mellan det enskilda landets resultat och det 

internationella medelvärdet, uttryckt i d-värden. 





Resultat IEA RL 1991 Åk 8

Land Åk Ålder Medelvärde SD d

Finland 8 14.7 560 65 0.48

Frankrike 9 15.4 549 68 0.33

Sverige 8 14.8 546 80 0.29

Nya Zeeland 10 15.0 545 92 0.27

Ungern 8 14.1 536 73 0.15

Island 8 14.8 536 78 0.15

Schweiz 8 14.9 536 78 0.15

Hong Kong 9 15.2 535 64 0.14

USA 9 15.0 535 85 0.14

Singapore 8 14.4 534 66 0.13

Slovenia 8 14.7 532 63 0.10

Öst-Tyskland 8 14.4 526 73 0.02

Danmark 8 14.8 525 77 0.00

Portugal 9 15.6 523 60 -0.02

Kanada (BC) 8 13.9 522 81 -0.04

Väst-Tyskland 8 14.6 522 81 -0.04

Norge 8 14.8 516 71 -0.12

Italien 8 14.1 515 73 -0.13

Nederländerna 8 14.3 514 76 -0.15

Irland 9 14.5 511 81 -0.19

Grekland 9 14.4 509 65 -0.21

Cypern 9 14.8 497 73 -0.38

Spanien 8 14.2 490 65 -0.47

Belgien(Fr) 8 14.3 481 78 -0.60



Resultat IEA RL 1991 Åk 3

Land Åk Ålder Medelvärde SD d

Finland 3 9.7 569 70 0.73

USA 4 10.0 547 74 0.45

Sverige 3 9.8 539 94 0.35

Frankrike 4 10.1 531 80 0.25

Nya Zeeland 5 10.0 528 86 0.22

Norge 3 9.8 524 91 0.17

Island 3 9.8 518 85 0.09

Hong Kong 4 10.0 517 71 0.08

Singapore 3 9.3 515 72 0.06

Schweiz 3 9.7 511 83 0.01

Irland 4 9.3 509 79 -0.02

Belgien (Fr) 4 9.8 507 77 -0.04

Grekland 4 9.3 504 75 -0.08

Spanien 4 10.0 504 78 -0.08

Väst-Tyskland 3 9.4 503 84 -0.09

Kanada (BC) 3 8.9 500 80 -0.13

Öst-Tyskland 3 9.5 499 84 -0.14

Ungern 3 9.3 499 78 -0.14

Slovenien 3 9.7 498 78 -0.15

Nederländerna 3 9.2 485 73 -0.32

Cypern 4 9.8 481 77 -0.37

Portugal 4 10.4 478 74 -0.40

Danmark 3 9.8 475 111 -0.44





Land Ålder ÅrskursMedelvärde SD d

Sverige 10.5 3.5 21.5 10.5 0.33

Italien 10.7 5.0 19.9 8.8 0.17

Finland 10.6 3.8 19.4 10.8 0.12

England 10.6 5.5 18.5 11.6 0.03

Skottland 10.6 5.6 18.4 11.1 0.02

Belgien (Fr) 10.6 4.8 17.9 9.3 -0.03

Nederländerna 10.6 4.5 17.7 9.5 -0.05

Belgien (Fl) 11.0 5.1 17.5 9.2 -0.06

USA 10.7 4.8 16.8 11.6 -0.13

Ungern 10.7 4.3 14.0 9.8 -0.41

Resultat IEA RL 1970 10-åringar



Land Ålder ÅrskursMedelvärde SD d

Nya Zeeland 14.6 9.8 29.3 11.0 0.26

Italien 14.8 8.6 27.9 9.3 0.13

USA 14.7 8.7 27.3 11.6 0.07

Belgien (Fr) 14.7 8.7 27.2 8.7 0.06

Finland 14.6 7.6 27.1 10.9 0.05

Skottland 14.7 8.5 27.0 11.5 0.04

Sverige 14.6 7.5 25.6 10.8 -0.09

Ungern 14.5 8.2 25.5 9.9 -0.10

England 14.7 9.5 25.3 11.9 -0.12

Nederländerna 14.6 7.8 25.2 10.2 -0.13

Belgien (Fl) 15.0 9.0 24.6 9.7 -0.19

Resultat IEA RL 1970 14-åringar



Slutsatser 

• Överensstämmelsen mellan resultaten i de ursprungliga 
IEA-undersökningarna och PIAACs tvärsnittsundersökning 
2011 är god. 

•  I den mån det finns avvikelser verkar anledningen till 
dessa snarare ligga i den ursprungliga undersökningen än 
i PIAAC. 

• Underlaget för slutsatser om de äldsta kohorterna är dock 
begränsat. 

• Resultaten ger visst stöd för att vi kan använda PIAAC för 
att dra slutsatser om skillnader i utbildningskvalitet i den 
obligatoriska skolan mellan olika länder och olika 
tidpunkter. 



Perioden 1975 – 1985 

• Samtliga länders läsfärdighet ökar 

• Små skillnader, bortsett från Danmark 

• Goda resultat i internationell jämförelse 

Perioden 1985 – 1995 

• Dramatisk ökning av Finlands läsfärdighet 

• Stabil nivå för övriga länder 

 

Perioden 1995 – 2011 

• Minskning för samtliga länder 



Möjliga förklaringar till förändringarna 

Den generella positiva utvecklingen 1975 – 1985: 

– Införande av grundskola i Finland, och fortsatt utveckling av 

grundskolan i Sverige 

– Förbättrad lärarutbildning 

– Förlängd skolgång 

– Förbättrad ekonomi gav utrymme för utveckling av den 

nordiska välfärdsstaten, där skolan var en viktig och 

prioriterad del 

 

 



Möjliga förklaringar, forts 

Den finska utvecklingen 1985 – 1995: 

– I anslutning till införandet av den finska grundskolan 

utvecklades olika specialpedagogiska system, bland annat ett 

”deltidsystem” (ca 2 tim/v), fokuserat på tidig prevention av 

läs- och skrivsvårigheter. 

– Successiv utbyggnad: år 1975 omfattade systemet 9 % av 

eleverna, vilket ökade till 14 % är 1985. 

– Kivirauma & Ruoho (2007; cf. Hausstätter & Takala, 2011) 

lade fram hypotesen att detta specialpedagogiska 

deltidssystem är förklaringen till det finska läsundret.  

– Bland annat pekade de på den låga andelen svaga läsare 

som en förklaring både till den höga medelnivån och den låga 

spridningen 



Förändringarna 2000 - 2015 

• PIAAC-resultaten pekar på nedgångar efter 1995 

• PISA ger här mer precis och detaljerad information 





Hur kan förändringarna i PISA-resultat över tid 
förklaras? 
• En hypotes är att förändringen i nationellt medelresultat i första 

hand har samband med resultatutvecklingen för de svagaste 

eleverna. 

• PISA definierar ”resilience” på följande sätt: “A student is 

classified as resilient if he or she is in the bottom quarter of the 

PISA index of economic, social and cultural status (ESCS) in the 

country/economy of assessment and performs in the top quarter 

of students among all countries/economies, after accounting for 

socio-economic status”          

           

 

 



b = 2.3, r = 

.67, t = 5.06 



Varför förbättras Norges resultat? 

Från den norska PISA-rapporten (Frønes, 2016, s. 170):  

Det har i en lengre periode vært økt vektlegging av den tidlige 

leseopplæringen. Mens det tidligere var liten oppmerksomhet på 

hvor raskt eleven utviklet sine leseferdigheter, følges elevene 

nøye gjennom lærernes vurderingsarbeid og bruken av 

kartleggingsprøver (Roe, 2012). Elever som viser tegn til 

lesevansker, får hjelp på et tidligere stadium enn det som var 

vanlig før. Denne tidlige innsatsen er avgjørende for at elever ikke 

skal ramle av motivasjonsmessig og faglig allerede tidlig i 

skoleløpet. 



Varför försämras Finlands resultat? 

• Ekonomiska nedskärningar har lett till minskning av antalet 

specialpedagoger och andra stödkategorier. Enligt Pasi Sahlberg 

”… this is probably the most significant driver of increasing 

inequality within education” 

• Minskad likvärdighet (ökad skolsegregation med avseende på 

social bakgrund) 

 



Förändring i skolsegregation och förändring i 
matematikprestation 2006 - 2015 

r = 0,37 (p 

< 0,03) 



Slutsatser 

• Under perioden 1975 – 1985 ökade läsfärdigheten i samtliga 
nordiska länder. Små skillnader mellan ländernas resultat. Goda 
resultat i internationell jämförelse. Kan möjligen förklaras av 
generella förbättringar av utbildningskvaliteten 

• Under perioden 1985 – 1995 skedde en dramatisk ökning av 
läsfärdigheten i Finland. En möjlig förklaring är införandet av ”part-
time special education” 

• Efter 1995 nedgångar i flera länder. Nedgång i Norge till 2006, 
därefter uppgång. 

• Tidig identifikation av läsproblem och tidiga preventiva insatser 

• Minska skolsegregationen 

• Bevara resurserna  



2015 års Skolkommission 

Uppgift att föreslå insatser som ska syfta till: 

• höjda kunskapsresultat;  

• förbättrad kvalitet i undervisningen; och 

• en ökad likvärdighet i skolan. 



2015 ÅRS SKOLKOMMISSION 



Tidiga insatser är viktiga för elever i behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd 

Kommissionen betonar vikten av individuell prevention, dvs. 

förebyggande individanpassade insatser. Utgångspunkten bör 

vara att i första hand förebygga skolsvårigheter, i stället för att 

senare under en elevs skolgång vidta åtgärder för att försöka 

reparera skadorna.  

Kommissionen tillstyrker förslaget om obligatorisk kartläggning 

och en åtgärdsgaranti i förskoleklassen enligt betänkandet På 

goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och 

matematik (SOU 2016:59). 



Tidiga insatser, forts 

De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är: 

– att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i 

förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i 

årskurs 1 och 3 

– att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i 

sin läs-, skriv- och matematikutveckling 

– att elever i behov av stöd garanteras att personal med 

specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och 

uppföljning av stödåtgärderna. 

  



Vikten av dokumentation, uppföljning och utvärdering  

• Kommissionen tillstyrker även förslaget från SOU 2016:59  att 

läraren i den skriftliga individuella utvecklingsplanen för elever i 

årskurs 1–5 ska sammanfatta vilka extra anpassningar som 

behövs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen. 

• Ett system för nationell uppföljning och utvärdering behövs.  

Information saknas om hur många barn och elever i svensk 

skola som är i behov av och får någon form av extra anpass-

ningar och särskilda stödinsatser, vilka insatser som görs och 

hur dessa fungerar. Det behövs kunskap om vilka program och 

insatser som är effektiva när det gäller extra anpassningar och 

särskilt stöd.   



Stärkt kompetens i klassrummet  

• Rektorn har ett ansvar för att se till att det finns tillräckligt med tid 

och kompetens för att tillgodose elevernas behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd, och för att skapa rutiner för hur 

kvalitetsarbetet ska bedrivas på skolenheten. Vidare krävs att 

rektorn skapar förutsättningar för samverkan mellan lärare samt 

mellan elevhälsan och skolans pedagogiska personal.  

• Åtgärder för att stärka den specialpedagogiska kompetensen 

generellt i skolan, både genom en personalförstärkning gällande 

specialpedagogiska insatser och gällande fortbildning  



Behov av kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och 
evidensbaserade program  

Kommissionen föreslår att en utredning tillsätts för att 

utveckla ett nationellt sammanhållet system med 

forskningsbaserade metoder och arbetssätt gällande 

insatser för elever i behov av särskilt stöd. I detta 

arbete ska nationella och internationella erfarenheter 

samlas in och beaktas.  


