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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur klassrumsundervisning bedrivs i två 

svenska och två finska skolor för att finna möjliga förklaringar till PISA-undersökningens 

resultat (Programme for International Student Assessment). Syftet besvaras med hjälp av 

följande frågeställning: Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? Hur upplevs det allmänna 

klassrumsklimatet? Hur ser ledarskapet i klassrummet ut? 

Metod 

De metoder som använts i studien är löpande och på förhand kategoriserade observationer och 

kvalitativa intervjuer. Totalt har 24 klassrumsobservationer, tio lärarintervjuer och två 

intervjuer med rektorer genomförts vid två högstadieskolor i Storstockholm och vid två 

högstadieskolor i Helsingfors. Det som observerades var; lektionsinnehållet och tiden lagd på 

olika moment, elevernas självständighet, det disciplinära klimatet och relationen mellan lärare 

och elev samt klassrumsklimatet. Lärarintervjuerna rörde deras inställning till och åsikter om 

lärarrollen, undervisningen och eleverna medan rektorerna intervjuades om andelen behöriga 

lärare i kollegiet, lärarlöner, upplevda skillnader mellan skolor i Finland och Sverige samt 

effekter av skollagen. 

Resultat 

Det viktigaste fyndet i studien var den markanta skillnaden av andelen eget arbete. Med eget 

arbete menas att eleven arbetar enskilt med givna uppgifter eller att eleven självständigt eller 

med hjälp sätter egna mål, planerar, genomför och utvärderar det egna arbetet. I de finska 

skolorna användes 32% av lektionstiden till eget arbete medan samma siffra i Sverige var 

70%. De finska lärarna hade även ett mer varierat lektionsinnehåll än de svenska lärarna. 

Dessutom undervisades de finska eleverna till 94% i helklass inom klassrummets fyra väggar 

medan samma siffra i Sverige bara var 74%. Andra skillnader mellan länderna var lärarnas 

ledarstil, synen på läxor och relationen till eleverna där de finska lärarna över lag utövade mer 

kontroll än de svenska. Klassrumsklimatet i de båda länderna skiljer sig åt i mindre grad.  

Atmosfären i klassrummen upplevdes positiv i de båda länderna. 

Slutsats 

En förklaring till resultatskillnaderna mellan Sverige och Finland i PISA-undersökningen och 

de svenska elevernas försämring kan vara att lärarna i Sverige har en mer elevorienterad 

ledarstil medan lärarna i Finland har en mer uppgiftsorienterad ledarstil. I den elevorienterade 

ledarstilen är det den enskilda elevens förutsättningar som är i fokus och läraren ses som en 

handledare som vägleder sina elever i det egna arbetet. I den uppgiftsorienterade ledarstilen är 

det uppgiften, kunskapen som är i fokus och läraren ses en kunskapsförmedlare.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Finland ligger topp tre i alla ämnesområden i den senaste PISA-undersökningen år 2009 

medan Sverige som tidigare haft genomsnittliga resultat har försämrats sedan år 2000. 

Utbildningsminister Jan Björklund fortsätter att betona ordning och reda i skolan och 

framhåller ledar- och lärarskapet som avgörande faktorer för en förbättrad kunskapsnivå. 

Björklund skriver i DN med stöd av IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) 

att de ändrade arbetsformerna i skolan med ökat elevansvar tillsammans med den 

handledande läraren har försämrat kunskapsnivån hos de svenska eleverna (Björklund 2011-

03-13). Lärarnas Riksförbundsordförande Metta Fjelkner stödjer Björklunds tes och menar att 

läraren måste ta över kommandot i klassrummet genom att mer tydligt leda eleverna i deras 

lärande. Detta kallar hon ”katederundervisning” och menar att det är det Björklund också 

menar med begreppet. (Fjelkner 2011-03-21)  

 

Vidare genomförde Lärarnas Riksförbund en väljarundersökning 2009 som baseras på 3 000 

telefonintervjuer om väljarnas åsikter om skolpolitiska frågor och redovisar att 89% av 

väljarna inte tror att elever får en likvärdig utbildning (Lärarnas Riksförbund 2009b, s. 5). 

Frågan är hur färgad den svenska befolkningen är av den skolpolitiska debatten och hur 

mycket deras åsikter baseras på egen erfarenhet. Skolan har förändrats under de senaste 

decennierna mot en alltmer individualistisk skola. Nyliberalistiska strömningar ute i Europa 

har påverkat även Nordens utbildningssystem och världen har krympt samtidigt som 

konkurrensen och det fria valet har ökat.  

 

I och med globaliseringen söker överstatliga organisationer som UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), WTO (World Trade Organisation), IMF 

(International Monetary Fund), EU (Europeiska Unionen) och OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) samarbete över gränserna och påverkar samtidigt 

stater med normerande riktlinjer i allt större utsträckning. OECD:s utbildningspolitiska 

organisation har ingen legal rätt att ta beslut men har vunnit erkänd internationell status och 

påverkar genom sina tema- och landsrapporter, nationella utbildningspolitiska beslut och 

reformer i mycket hög grad. Överstatliga organisationer har större budget och mer resurser till 

forskning och får därmed större inflytande. Å ena sidan kan OECD:s jämförelser mellan 
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länders utbildningssystem och resultat ge en konstruktiv utveckling som förbättrar länders 

skolor. Å andra sidan finns en risk för social och utbildningspolitisk kamp mellan länder när 

makten och normerna för utbildning sker överstatligt. Hänsynen till landets unika kultur och 

samhälle kommer i skymundan och den nationella utbildningspolitiken omyndigförklaras. 

(Rinne et al. 2004, s. 463 ff.) Dessutom ska det kommas ihåg att OECD som initierat det 

utbildningspolitiska projektet PISA, främst har till syfte att skapa ekonomiskt samarbete 

mellan medlemsländerna. Klassrumsforskning utförs ofta utifrån ett effektivitetstänkande och 

fokuserar på hur eleverna kan lära sig mer på kortare tid. Arbetsformer i skolan speglar också 

samhällsförhållanden (Österlind 2007, s. 5). Således kan man säga att skolan nu står i begrepp 

att effektiviseras och standardiseras. I denna studie undersöks och jämförs därför Finlands 

skola som rankats högt av PISA med den svenska skolan som bara rankats som 

genomsnittsland. Varför lyckas inte Sverige med sin välfärd lika bra som Finland i PISA-

undersökningen? 

 

1.2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer OECD och PISA beskrivas i korta drag. Det redogörs för Finlands 

respektive Sveriges resultat i den senaste PISA-undersökning år 2009. Kritik mot PISA-

undersökningen tas även upp. Utöver det kommer ländernas historia och kultur kortfattat 

åskådliggöras för att avslutningsvis behandla ländernas nuvarande skolsystem och historian 

bakom dem. 

 

1.2.1 OECD 

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) är den organisation som 

initierade PISA undersökningen. Organisationen bildades 1961 och är egentligen en gammal 

kvarleva från 1948 då OEEC (Organisation for European Economic Development) bildades 

för att förvalta Marschallplanen. OECD är numera ett samarbete mellan 34 demokratier som 

har till uppgift att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt expandera 

världshandeln.  I och med den snabbt ökande globaliseringen är organisationen tänkt att skapa 

gränsöverskridande samarbete mellan länderna i frågor om ekonomi, miljö och politik. Man 

vill genom samarbetet söka svar på gemensamma problem och samordna in- och 

utrikespolitik (NE [2011-03-03]; OECD (2009), s. 2). Organisationen har ibland kallats ”a 

rich men´s club” på grund av att samarbetet främst sker mellan industrialiserade 
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marknadsekonomier vars huvudsyfte just är det ekonomiska samarbetet (Rinne et al. 2006, s. 

458).  

 

CERI (Center of Educational Research and Innovation) är ett utbildningspolitiskt utskott inom 

OECD som har till uppgift att främja OECD:s målsättning om ekonomisk tillväxt genom 

forskning och utvecklingsarbete på utbildningsområdet (NE [2011-05-25]). Detta är OECD:s 

främsta utskott inom just utbildningspolitiken. CERI är ett autonomt utskott som är beroende 

av finansiering från de länder som beställer en landsrapport av OECD. På grund av det 

finansiella beroendet kan detta innebära en mottaglighet för påtryckningar. (Rinne et al. 2006, 

s. 459) 

 

1.2.2 PISA 

PISA är ett projekt som på uppdrag av OECD utvärderar; kvaliteten på olika länders 

skolsystem, dess politiska styrmedel som formar dessa samt vilken avkastning och vilket 

utfall investeringar i utbildningen ger. PISA har hittills genomfört fyra standardiserade 

undersökningar (2000, 2003, 2006 och 2009) för att utvärdera 15-åringar i läskunskap, 

matematik och naturvetenskap. Dessa ämnen är av stor betydelse för elevens framtida liv och 

PISA-undersökningen utvärderar i hur hög grad 15-åriga elever förvärvat kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga för ett fullt deltagande i samhället och är inte endast utformad 

efter en viss läroplan. PISA själv skriver på sin hemsida att PISA utvärderar: 

 

[...]how far students near the end of compulsory education have acquired some of 

the knowledge and skills that are essential for full participation in society. In all 

cycles, the domains of reading, mathematical and scientific literacy are covered 

not merely in terms of mastery of the school curriculum, but in terms of important 

knowledge and skills needed in adult life.  

(OECD [2011-03-07], What PISA Assesses) 

 

I den senaste PISA-undersökningen år 2009 deltog 65 nationer/områden, däribland samtliga 

av OECD:s 34 medlemsländer.  I var och en av de 65 deltagande nationerna/områdena valdes 

mellan 4 500–10 000 15-åringar slumpmässigt ut att delta i undersökningen. Enligt PISA 

speglar dessa 15-åringars resultat kunskapsnivån hos landets samtliga 15-åringar. Totalt 

deltog 470 000 elever. Av dessa var 4 600 svenska elever fördelade på 189 skolor. 
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(Undervisnings- och kulturministeriet 2010, s 1 f.; Skolverket 2010a s. 6) I Finland deltog      

6 415 elever fördelade på 203 skolor. Av dessa var 56 finlandssvenska skolor med 1 407 

elever. (Sulkunen, S et al. 2010, s. 43) 

 

Varje deltagande elev gör ett två timmar långt prov där både öppna frågor och flervalsfrågor 

ställs. I 20 av länderna, däribland Sverige, fick ungefär hälften av de deltagande eleverna även 

genomföra ett 40-minuterstest där deras förmåga att läsa och förstå elektroniska texter 

bedömdes. (Skolverket 2010a, s 25) Dessutom undersöks exempelvis elevens bakgrund, 

engagemang och motivation i form av enkäter. Rektorn på varje deltagande skola rapporterar 

också, genom en enkät, om bland annat lärarpersonalens kompetens och motivation, lärmiljön 

och elevens beteende. Utifrån elevernas provresultat samt deras och rektorernas svar på 

enkäterna redovisas sedan varje lands elevers kunskapsnivå per ämnesområde. PISA 

analyserar också statistiskt sambanden mellan elevernas utfall och olika faktorer så som 

elevernas bakgrund, differentiering, lärartäthet, lärmiljö, lärarlöner och så vidare. (OECD 

2009, s. 9) 

 

1.2.3 Resultat PISA 2009 

1.2.3.1 Finland 

I PISA-undersökningen 2009 kom Finland med sina 536 poäng på tredje plats internationellt i 

läskunskap. 75% av eleverna i Finland har acceptabla till mycket goda kunskaper i läsning 

och endast 8% är svaga läsare. Finland har dock försämrat sina resultat i läskunskap sedan 

PISA-undersökningen 2000. (Skolverket 2010a, s. 57 ff. & s. 83) 

 

Sedan PISA- undersökningen 2003 har de finska elevernas resultat i matematik försämrats 

något (OECD 2010a, s. 43). Däremot presterar Finland fortfarande bra i matematik. I Finland 

når endast 8% av eleverna inte upp till basnivån och 25% av dem ligger på basnivå eller lägre 

(Skolverket 2010a, s. 110; Skolverket 2010b, s. 9). De elever som inte når basnivån kommer 

sannolikt att få svårigheter att använda sig av och förstå matematik i till exempel fortsatta 

studier (OECD 2010b, s. 133).  Dessa elever kommer inte besitta tillräckliga kunskaper och 

kompetenser som behövs för att kunna delta fullvärdigt i samhälls- och yrkeslivet (Skolverket 

2010a, s. 109). Elevernas resultat i naturvetenskap var liknande som de i matematik. Finland 

toppar resultatlistorna i alla tre ämnen och ligger signifikant över OECD-genomsnittet 
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(OECD 2010b, s. 15).  Summa summarum är skolorna i Finland bland de bästa i världen, i 

alla fall när de gäller att lära ut kunskap, vilket även framkommit i de tidigare PISA-

undersökningarna (OECD 2011, s. 118). 

 

Analyseras de finskspråkiga och de svenskspråkiga skolornas resultat separat ökar de 

finskspråkiga skolornas resultat i läsning till 538 poäng. De svenskspråkiga skolorna i Finland 

halkar då ner till 511 poäng. Skillnaden mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna 

motsvarar, i läsning, över ett halvt års skolgång. Liknande skillnader går även att finna mellan 

de finsk- och svenskspråkiga elevernas resultat i matematik och naturvetenskap. 

(Undervisnings- och kulturministeriet 2010, s. 2) Noterbart är att de finsk- och de 

svenskspråkiga skolorna i Finland har samma läroplan, samma struktur i utbildningssystemet, 

motsvarande lärarutbildning samt samma ekonomiska förutsättningar. De finlandssvenska 

eleverna har däremot, i genomsnitt, högre socioekonomisk standard. (Sulkunen et al. 2010, s. 

44) 

 

Enligt PISA är Finland ett land med små resultatskillnader där svaga elever gör förhållandevis 

bra ifrån sig. Finland har den mest likvärdiga skolan av alla länder. Resultaten i PISA- 

undersökningen visar både på en låg variation i elevresultat samt låg variation mellan 

elevresultat mellan skolor. Senaste PISA-undersökningen visar att elevens socioekonomiska 

standard har liten betydelse i relation till resultatet. (Skolverket 2010a, s.132 ff.) 

 

1.2.3.2 Sverige 

Sverige ligger med sina 497 poäng i läskunskap strax över OECD-genomsnittet och resultatet 

har signifikant försämrats sedan PISA- undersökningen år 2000. Den senaste PISA-

undersökningen visar att 59% av de svenska eleverna har tillräckliga kunskaper i läsning och 

att 17% är svaga läsare. (Skolverket 2010a, s. 57 ff. & s. 83) 

 

Resultaten på PISA-undersökningens matematikdel visar att Sveriges elever signifikant har 

försämrat sina kunskaper sedan 2003 (OECD 2010a, s. 43). Hela 21% når inte upp till 

basnivån och totalt befinner sig 45% på basnivå eller lägre i Sverige (Skolverket 2010a, s. 

110; Skolverket 2010b, s. 13). Liknande resultat uppvisades även i naturvetenskap. I 

matematik ligger Sverige på OECD-ländernas genomsnitt och i naturvetenskap strax under 
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genomsnittet (Skolverket 2010a, s 7 f.). Sverige har alltså försämrats enligt PISA:s mått i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap (OECD 2010, s. 33 ff.). 

 

Dessutom är skolorna i Sverige inte lika likvärdiga år 2009 som år 2000. Även om Norden i 

sin helhet har en av de lägsta mellanskolevariationer av alla deltagande länder så är 

variationen större i Sverige än i Finland. Att likvärdigheten i Sverige till skillnad från Finland 

har försämrats under tidsperioden 2000-2009 beror främst på att betydelsen av elevers 

socioekonomiska standard har ökat i relation till deras resultat på PISA-undersökningen, där 

elever med högre socioekonomisk standard presterar bättre. Skillnaden mellan hög- och 

lågpresterade elever och skillnaden mellan skolors resultat har också ökat. (Skolverket 2010a, 

s. 130 ff.) Exempelvis finns det stora skillnader mellan elever födda i Sverige med 

svenskfödda föräldrar, elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar samt utlandsfödda 

elever i läsförståelseresultatet år 2009. 14% av eleverna med svenskfödda föräldrar når inte 

upp till nivå två, basnivån, medan 30% av elever födda i Sverige men med båda föräldrarna 

födda utomlands inte når upp till basnivån och samma siffra för elever födda utomlands är 

48%. (Skolverket 2010b, s. 18) 

 

1.2.4 Vad gör ett skolsystem framgångsrikt enligt PISA 

Analyser av PISA:s resultatskillnader år 2009 har uttolkats som att tidig differentiering inte 

ger högre resultat samtidigt som det medför lägre likvärdighet och att skillnaden mellan 

elever från socioekonomiskt gynnade och missgynnade förhållanden tenderar att bli större. I 

länder som har fritt skolval där elever när som helst kan byta skola tenderar segregationen att 

öka mellan skolor. Likvärdighet tolkas därför som en bidragande orsak till bättre elevresultat. 

(Skolverket 2010a, s.142 f.; OECD 2010a, s. 80 ff.) 

 

Vidare visar det sig att eleverna tenderar att prestera bättre i de länder där skolorna har; högre 

grad av autonomi, ett större eget ansvarar för sina kursplaner och bedömningsgrunder samt ett 

större ansvar för resursfördelning och ekonomi och där skolan hålls ansvariga för elevernas 

resultat. Eleverna uppvisar också bättre resultat i de länder där skolorna konkurrerar om 

inskrivningen av elever och där fler elever går i privat- och friskolor medan konkurrensen i 

sig inte nödvändigtvis leder till bättre studieresultat. Däremot påverkas likvärdigheten mellan 

skolorna negativt av detta. Hög grad av autonomi i skolorna och mindre konkurrens om elever 

efter inskrivningen mellan skolorna kännetecknar många av de högpresterande ländernas 
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skolsystem. Detta garanterar dock inte ett starkt resultat i PISA-undersökningen eftersom det 

finns länder som just har hög grad av självständighet och låg konkurrens mellan skolor som 

ligger längre ner på PISA:s resultatlistor. (OECD 2010a, s. 84 ff.) 

 

I många länder presterar eleverna bättre i skolor med ett bra disciplinärt klimat, det vill säga 

liten grad av störningsmoment och där eleverna lyssnar på läraren. Elever tenderar också 

prestera bättre i undervisning som utmärks av bra relationer mellan läraren och eleven vilket 

innebär, enligt PISA, att eleven känner att läraren lyssnar och tar denne på allvar samt 

behandlar denne rättvist.  Eleven lär sig mer och har mindre disciplinära problem när en god 

relation till läraren knyts, speciellt elever med låg socioekonomisk standard. I de flesta länder 

som deltar i PISA-undersökningen har lärare och elever en bra relation sinsemellan och det är 

mestadels ordning i klassrummet. Intressant att notera är att Finland uppges vara ett av de 

länder där oordning i klassrummet förekommer mest frekvent. (OECD 2010a, s. 90 ff.) 

 

1.2.5 Kritik mot PISA 

Språkforskaren Pauline Gibbons menar att ”[...]standardiserade test kan ge en synnerligen 

missvisande bild av både elevernas skolframgång och kvaliteten på undervisningen i skolor 

med ett stort antal andraspråkselever” (Gibbons 2006, s. 10). Dessutom visar 

språkforskningen att många lärare släpper andraspråkselever när dessa lärt sig vardagsspråket, 

det vill säga att man kan kommunicera om det som händer 'här och nu', och till synes 

behärskar modersmålet i landet medan det i verkligheten tar cirka fem år att tillägna sig det 

abstrakta kunskapsspråket som krävs i skolan. Språket är centralt i all utbildning då all 

inlärning i kärnämnena i skolan bygger på färdigheten att kunna läsa och skriva. Eftersom 

samma standardiserade prov görs av helt skilda elevsammansättningar i de olika länderna kan 

detta skapa en missvisande bild när länder jämförs med varandras resultat. (Ibid.) 

 

Andra kritiker menar att PISA-undersökningen och liknade standardiserade test mäter 

kvaliteten på länders skolsystem och skolor enbart genom att mäta lätt mätbara kunskaper på 

ett icke så tidskrävande sätt. Det som är svårare och mer tidskrävande att mäta som elevers 

förmåga till reflektion, kommunikation och argumentation hamnar i skymundan för det lätt 

kvantifierbara. I en demokrati är dessa komponenter minst lika viktiga som ren och skär 

kunskap. (Englund 2009, s. 31) 
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Risken med OECD:s numera höga status och påverkan på länders politiska beslut är att deras 

publicerade rapporter blir till en universell sanning som inte kritiskt granskas. De få studier 

som forskat om OECD:s utbildningspolitik har stor diskrepans i utvärderingarna om hur 

OECD:s organisation fungerar. Detta gör att det blir svårt för en vanlig medborgare att kritiskt 

granska OECD. Vidare är det nödvändigt att jämförelser som görs mellan utbildningssystem 

också tolkas eftersom olika länder har olika kultur och historia. Detta saknas till stor del i 

PISA-undersökningens resultat. (Rinne et al. 2004, s. 456 ff.) 

 

1.2.6 Historia och kultur 

Forskarna Nóvoa och Yariv-Mashal menar att PISA-resultaten används som politiska 

styrmedel för att föra fram viss politik istället för att ta reda på de verkliga orsakerna bakom 

framgångarna i ett visst land (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, s.426 f.). Allmänna förklaringar 

till Finlands skolframgång har fokuserat på de kompetenta lärarna och den lugna och 

disciplinära atmosfären i klassrummet. Förklaringarna har således främst fokuserat på 

klassrumsrelaterade orsaker medan samhällsstruktur, historia och mentalitet har fallit i 

skugga. Enligt Simola går det inte att isolera ett lands skolframgång utan att ta hänsyn till 

sociala, kulturella och historiska samverkansfaktorer i ett land. Orsakerna till Finlands 

skolframgång kan snarare vara en produkt av historia och kultur än enbart av bra lärare och 

duktiga disciplinerade elever. (Simola 2005, s. 455-466) Hur kan då den finska 

skolframgången förklaras med hjälp av landets historia och kultur? Och hur skiljer sig 

Finlands och Sveriges historia och kultur åt? 

 

1.2.6.1 Finland 

Finland, gränslandet mot både öst och väst, är märkt av en historia med många krig och 

förluster i både mantal och landområden. Idag är Finland ett land med 5,2 miljoner invånare 

och två officiella språk, finska och svenska samt samiska inom samernas hembygdsområde i 

Lappland. 92% av befolkningen är idag finskspråkiga medan 6% är svenskspråkiga 

(Utbildningsstyrelsen 2010, s. 16). Landet moderniserades både sent och snabbt och nationen 

har tillhört både Sverige och Ryssland och blev inte självständig förrän 1917. Trots 

självständigheten var Finland även efter 1917 fortfarande under stark påverkan av de 40 000 

man ryska trupper som ännu befann sig i Finland. Detta ledde till ett halvt års långt 

inbördeskrig som resulterade i 37 000 döda som bland annat avled i fångläger, blev avrättade 
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eller mördade. Detta tillsammans med kriget mot Sovjetunionen under andra världskriget, 

skapade djupa sår och ett kollektivt trauma hos den finska befolkningen. (NE [2011-03-08c]) 

Även om vapenvila och fred slöts mellan länderna 1944, var Finland under stark påverkan av 

Sovjetunionen ända fram till Sovjetunionens fall 1991. (NE [2011-03-08d]) 

 

Däremot började det fasta sovjetiska greppet om Finland luckras upp redan under 80-talet och 

moderniseringen av Finland påbörjades på riktigt. Detta innebar att det tidigare relativt slutna 

landet öppnades upp mot Europa och förändrades till en välfärdsstat där jordbruket spelade en 

allt mindre roll medan industrin växte. Nu nåddes Finland även av politiska strömningar ute i 

Europa så som nyliberalism och den globalisering som pågått ett bra tag. Lågkonjunkturen på 

90-talet drabbade Finland hårdare än många andra länder på grund av den avtagande handeln 

med den kollapsande öststaten Sovjetunionen. Den växande industrin automatiserade 

processer i produktionen vilket minskade efterfrågan på arbetskraft och år 1991 var 20% av 

den finska befolkningen arbetslösa. Trots att den höga arbetslösheten länge höll i sig började 

den finska ekonomin återhämta sig i från och med 1994. (NE [2011-03-08a]; NE [2011-03-

08b]; Rinne et al. 2002, s. 645; Simola 2005, s. 458) Finland har nu en hög levnadsstandard 

och hade 2007 en BNP per invånare på 27 500 Euro medan Sverige vid samma tidpunkt hade 

ett BNP per invånare på 29 300 Euro (EU [2011-03-08]). 

 

1.2.6.2 Sverige 

Sverige är idag med sina nära 9,5 miljon invånare ett avancerat välfärdsland. Till skillnad från 

Finland har Sverige inte fört krig på eget territorium sedan 1809 då ryska trupper belägrade 

staden Umeå under finska kriget (NE [2011-03-29]). 

 

I samband med andra världskrigets slut påbörjades ett reformarbete för ett uppnå ett svenskt 

välfärdssamhälle med full sysselsättning, jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning, 

social trygghet och ekonomisk effektivitet som mål (NE [2011-04-19b]). Det var också nu 

som Sverige blev ett invandrarland. Under de goda tiderna fram till 1970 var det framförallt 

arbetare från Syd- och Centraleuropa samt från Finland som invandrade. Därefter har 

invandringen karaktäriseras av flyktingmottagning från olika konflikthärdar runtom i världen. 

(NE [2011-04-19a]) År 2009 var andelen av befolkningen utrikes födda 14,3% i Sverige 

medan den i Finland var 3,8% (FORES [2011-03-07]; OECD 2011, s. 132). 
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Vidare drabbades Sverige i likhet med Finland av lågkonjunktur under början av 90-talet. Till 

följd av inflationen ökade graden av den sociala utslagningen i takt med omvandlingen från 

ett i-samhälle till ett it-samhälle. Detta ställde nya krav på medborgaren. Eftersom 

arbetsmarknaden försämrats på senare år har högskolor i större utsträckning rekryterat nya 

elever. Fler individer tar examen från högskolor och universitet vilket har medfört att många 

arbeten idag har högre kompetenskrav än tidigare. Detta har ökat konkurrensen om jobben 

och har gjort arbetsmarknaden tuffare. I dag har Sverige återhämtat sig från 90-talets 

lågkonjunktur och som tidigare nämnts var BNP per invånare, år 2007, 29 300 Euro (EU 

[2011-03-08]). 

 

1.2.7 Skolhistoria 

Under de senaste decennierna har levnadsstandarden ökat markant i många länder som 

industrialiserats och moderniserats. Detta skapar i sig nyliberalism vilket innebär en friare 

marknad och lägre offentliga utgifter och skatter (NE [2011-03-09]). Följden blir ökad 

individualism och entreprenöranda i samhället. Detta har påverkat skolan i hög grad och 

förändrat skolans syfte från att förr fokusera på vad samhället kunde göra för medborgaren till 

att nu utbilda individen så denne kan bidra till samhället (Carlgren et al. 2006, s. 320).  

 

Även om den dolda läroplanen belönar den pliktskyldige, tålmodige och underordnade eleven 

har den pedagogiska progressivismen och den barncentrerade pedagogiken skapat en annan 

agenda i skolan som helt klart tagit inspiration av den liberalistiska politiken. Dagens 

idealelev är en målmedveten, unik och agerande entreprenör som har självtillit och är 

resultatorienterad. Verktyg till att skapa dessa medborgare är den så kallade 

planeringsloggboken där eleverna själva planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. 

(Carlgren et al. 2006, s. 320) Klassrummet ”[...]som kollektiv plats för kunskapsbildande 

spelar allt mindre roll och är förändrad[...]Kunskapsbildande har, till högre grad, blivit till en 

individuell och privat aktivitet och regleras som en relation mellan läraren, styrdokumenten 

och varje barn.” skriver Carlgren et al. i sin artikel om att skolan i och med 90-talets reformer 

blivit än mer individualiserad (Carlgren et al. 2006, s. 309). Denna pågående individualisering 

runt om i Nordens skolor är ett resultat av strävan att åstadkomma differentiering inom den 

ouppdelade klassen. Detta ser Englund som en början till att skolan avdemokratiseras med 

segregation som konsekvens (Englund 2009, s. 17).  
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Från folkskolan och läroverkets segregerade skolsystem till den samlade obligatoriska 

nioåriga grundskolan har vi idag gått till en skola som fokuserar på elevens och föräldrarnas 

egna val. Vissa menar att det fria skolvalet samt grundandet av friskolor ökar 

demokratiseringen i samhället medan andra hävdar det motsatta, att det fria skolvalet delar in 

samhället i olika klasser eller grupper och hindrar möten mellan oliktänkande och ökar 

således segregationen. Ett ökat behov av standardiserade test och kvalitetssäkring ökar ju fler 

alternativ och varianter som finns därför att ett ökat antal skolor måste ha vissa grundläggande 

standards och mål som ska uppnås. Ett icke så tidskrävande sätt att mäta kvaliteten på olika 

skolor är test med kunskapsfrågor där det redan finns ett rätt svar. Internationellt finner vi 

PISA som ett exempel på test som politiker använder som en termometer för olika länders 

framgång i skolan. Inom landet används de nationella proven. Det som är svårare och mer 

tidskrävande att mäta är elevers förmåga till reflektion, kommunikation och argumentation. I 

en demokrati är dessa element minst lika viktiga som kunskap. (Englund 2009, s. 31) 

 

1.2.7.1 Finland 

Redan före andra världskriget hade Finland fler lärare med lärarexamen än något annat 

europeiskt land och de flesta lärarna i Finland tillhörde samhällets övre skikt. Runt 50-talet 

fanns tre lärarskolor i storstäder och folkskolelärare var tvungna att genomgå samma 

utbildning som lärare för de äldre åldrarna, precis som i dagens Finland. Under 70-talet 

genomfördes tre skolreformer i Finland som innebar; införandet av den obligatoriska nioåriga 

grundskolan, obligatorisk magisterexamen (minst fem år på högskola) för lärare på alla nivåer 

samt införandet av en allmän läroplan. (Simola 2005, s. 460) Införandet av en gemensam och 

likvärdig nioårig grundskola år 1967 grundade sig på tanken att alla barn ska ha samma 

utbildningsmöjligheter oavsett bakgrund och ekonomisk situation (Ahonen 2002, s 175 f.). 

Traditionen av en högre och längre lärarutbildning tillsammans med rekryteringen av lärare 

bland toppskiktet i samhället har lett till att lärare i Finland bibehållit en hög status. Som en 

konsekvens av detta har även den högre lönen bevarats. Läraren har dessutom starkt 

inflytande i utbildningspolitiska debatter och i samhällsfrågor eftersom läraren anses spela en 

viktig roll i det finska samhället. Läraryrket är idag ett populärt yrkesval bland unga. (Simola 

2005, s. 458). 

 

Under 80- och början av 90-talet nåddes Finland av nyliberalistiska idéer och globalisering 

vilket medförde att samhället började moderniseras (NE [2011-03-08b]; Rinne et al. 2002, s. 
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645; Simola 2005, s. 458). Trots detta kvarstår fortfarande element från Sovjetunionens tid 

med ålderdomlig kultur där det kollektiva premieras framför det individuella. Uppöppnandet 

mot Europa har gjort Finland mer individualistiskt. Finland har i idag en stark industri men 

det agrala och kollektiva lever fortfarande kvar. Simola skriver i sin rapport att förklaringen 

till den finska skolans framgång är att traditionella och posttraditionella tendenser lever kvar i 

ett samhälle som omvandlats till en modern välfärdsstat.(Simola 2005, s. 458-466) 

 

Även om Finland genomgick reformer på 90-talet som innebar att undervisningen blev mer 

elevcentrerad, visar sig verkligheten vara en annan. Pedagogisk konservatism är mycket 

vanligt bland finska lärare och många föredrar fortfarande den auktoritära 

katederundervisningen. (Carlgren et al 2006, s. 314) 

 

Andra förändringar under början av 90-talet var att skolornas upptagningsområden 

avskaffades vilket gav föräldrarna valfriheten att fritt välja vilken skola deras barn skulle gå i. 

Till följd av detta förändrades skolornas ekonomiska förutsättningar då de numera får en viss 

summa från staten per elev de rekryterar. Detta medför att konkurrensen om eleverna har ökat 

och de skolor som lyckas locka fler elever har fått ökade resurser medan andra skolor som 

inte varit lika lyckosamma fått minskade resurser. En annan lag som slog hårt mot skolorna, 

speciellt i mindre orter och byar, var avskaffandet av lagen som reglerade avståndet mellan 

hem och skola för de yngre barnen. Avregleringen medförde att hundratals lokala grundskolor 

fick stänga och att eleverna idag bussas till andra mer eller mindre närbelägna skolor. Den 

finska skolan har liksom den svenska skolan således marknadsanpassats under 90-talet där 

individens möjligheter står i fokus istället för lika utbildningsmöjligheter för alla. (Ahonen 

2002, s. 179 f.; Simola et al. 2002, s 249 f.) 

 

1.2.7.2 Sverige 

Under efterkrigstiden reformerades skolan till att fokusera på jämställdhet och demokrati med 

styrning från nationella kursplaner och år 1962 infördes den nioåriga grundskolan i Sverige. 

Syftet med en enhetlig grundskola var att utjämna skillnader mellan olika samhällsklasser 

genom att differentiera inom klassen (Linde 2005, s. 22). År 1980 kommunaliserades den 

svenska skolan vilket innebar att kommunen själv fick det ekonomiska ansvaret för respektive 

skola. I och med decentraliseringen fick skolor och lärare ansvaret att själva författa en lokal 

kursplan utefter de nationella riktmålen. (Lindblad et al. 2002, s. 284 f.) Enligt OECD hade 
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Sverige 1998 det mest decentraliserade utbildningssystemet inom OECD (OECD 1998, s. 

294). 

 

Inflationen i början av 90-talet innebar nedskärningar inom utbildning, förskola samt för stöd 

till barn med särskilda behov och andraspråkselever. Dessutom skar man ner på antalet 

undervisningstimmar i skolan. Trots 80-talets läroplaners devis om likvärdighet ökade 

skillnader mellan skolor och kommuner efter reformen. Fler barn med särskilda behov sattes i 

särskolor och nivågruppering ökade medan specialundervisning och andraspråksundervisning 

minskade under 90-talet. Det nya målrelaterade betygssystemet urskiljer de behöriga och icke 

behöriga eleverna i allt större utsträckning och man såg en växande polarisering i Sverige 

exempelvis mellan löner, bostadsstandard i olika kommuner och mellan rika och fattiga. 

Under den borgerliga regeringen under åren 1991-1994 ökade möjligheterna att grunda 

friskolor. Många privata aktörer ansåg att den offentliga sektorn blivit för stor, för dyr och för 

ineffektiv och fokuserade istället på effektivitet och individuell handlingskraft. (Lindblad et 

al. 2002, s. 284 ff.) 

 

Lärare, skolor, kommuner och rektorer anser att decentraliseringen gett skolan mindre 

likvärdighet och att bristen på resurser varit orsaken till skolans försämring medan politikerna 

anser att decentraliseringen varit positiv då de anser att en lokal budget bäst fördelas av de 

lokala aktörerna det vill säga av kommunen och skolorna. (Lindblad et al. 2002, s. 292 ff.) 

 

Ett viktigt fynd i Lindblad et al.s rapport var att attityder gentemot utbildning, demokrati, 

social integrering och utslagning skiljer sig mer mellan olika regioner än mellan kön och 

socioekonomisk standard. Kommunen och regionen är av stor betydelse för invånarna där just 

på grund av decentraliseringen. Unga personers val av arbete bestäms till stor del av vilken 

arbetsmarknad och utbildningskvalité som finns i regionen. (Lindblad et al. 2002, s. 293) 

 

1.2.8 Skolsystem 

1.2.8.1 Finland 

Målet med den grundläggande utbildningen är att eleverna ska utvecklas till goda 

samhällsmedborgare och att de ska förvärva kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. 

Vidare ska utbildningen bidra till att bildningen och jämställdheten ökar i samhället samt 
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främja ett livslångt lärande hos eleverna. (1 kap. 2§ Lag om grundläggande utbildning 

(628/1998)) 

 

Den grundläggande utbildningens lärokurs i Finland omfattar nio årskurser samt en frivillig 

tionde årskurs som ger eleverna möjlighet att höja sina vitsord. De flesta läroanstalter som 

erbjuder grundläggande utbildning drivs av kommuner eller samkommuner. År 2004 var 98% 

av den grundläggande utbildningen i kommunalregi. (Utbildningsstyrelsen 2009, s. 1 & 4) 

 

Majoriteten av barnen i Finland börjar skolan det kalenderår de fyller sju då de tillika blir 

läropliktskyldiga (Utbildningsstyrelsen 2009, s. 7). Läroplikten innebär att alla stadigvarande 

bosatta barn i Finland från och med det år de fyller sju är ålagda att delta i den grundläggande 

utbildningen eller förvärva de kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens 

lärokurs på annat sätt. Läroplikten upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs har 

fullgjorts, alltså då eleverna erhåller avgångsbetyg, eller då tio år har förflutit sedan 

läroplikten började. (7 kap. 25§, 26§ Lag om grundläggande utbildning (628/1998)) I Finland 

råder alltså inte skoltvång utan det är upp till vårdnadshavarna att bestämma om deras barn 

ska delta i den grundläggande utbildning eller inte. Väljer vårdnadshavarna att deras barn ska 

fullgöra sin läroplikt på annat sätt än att gå i skola är det de som ansvarar för att deras barn 

inhämtar den grundläggande utbildningens lärokurs. (Utbildningsstyrelsen 2010-07-12a). 

Däremot ska kommunen övervaka dessa barns framsteg (7 kap. 26§ Lag om grundläggande 

utbildning (628/1998)). Kommunerna erbjuder dock alla läropliktiga en skolplats nära den 

plats där han eller hon bor, men det står vårdnadshavarna fritt att med vissa restriktioner välja 

en annan skola eller sätt som deras barn ska fullgöra sin läroplikt på (7 kap. 28§ Lag om 

grundläggande utbildning (628/1998)). Det är alltid vårdnadshavarnas ansvar att se till att den 

läropliktiga fullgör sin läroplikt (7 kap. 26§ Lag om grundläggande utbildning (628/1998)). I 

Finland slutför så gott som alla barn (99,7 %) den grundläggande utbildningens lärokurs och 

får avgångsbetyg (Utbildningsstyrelsen 2010-07-12b). 

 

Eleverna i Finland är garanterade minmalt 8 436 undervisningstimmar vilket motsvarar minst 

6 327 timmars undervisning (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 298). Fördelningen av minimalt 

antal timmar per ämne se Bilaga 4. 
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Vidare utfärdar Utbildningsstyrelsen riksomfattande grunder för läroplanen som innehåller 

bland annat mål, centralt innehåll och bedömningskriterier för alla ämnen tillsammans med 

andra riktlinjer som berör den grundläggande utbildningen. Inom dessa ramar utarbetar skolor 

och kommuner sedan på egen hand egna lokala läroplaner som tar hänsyn till lokala 

förhållanden. Lärarna väljer själva sina undervisningsmetoder och har fria händer att välja de 

läromedel de vill använda sig av. (Utbildningsstyrelsen 2009, s. 7) 

 

Utifrån målen för varje ämne bedöms elevernas kunskaper. Vid varje läsårs slut ska eleven 

ges betyg där det framgår hur väl eleven nått de uppställda målen för varje ämne samt en 

bedömning av elevens uppförande. (2 kap. 10§ Förordning om grundläggande utbildning 

(852/1998)) Syftet med elevbedömning är att leda och sporra eleverna i deras studier samt 

utveckla deras förmåga att bedöma sig själva (5 kap. 22§ Lag om grundläggande utbildning 

(628/1998)). Bedömningen ges antingen med siffror eller genom verbal bedömning. Vid 

bedömning med siffror används skalan 4-10 där 4 representerar underkända kunskaper och 10 

representerar utmärkta kunskaper. Upp till årskurs åtta kan eleverna få verbal bedömning och 

det går att kombinera verbal och sifferbedömning under hela skoltiden. (2 kap. 10§ 

Förordning om grundläggande utbildning (852/1998)) En elev som uppnår minst vitsordet 5, 

vilket representerar hjälpliga kunskaper eller färdigheter, eller motsvarande verbala 

bedömning i alla ämnen uppflyttas till följande årskurs när läsårets skolarbete har avslutats. 

En elev kan bli tvungen att gå om en årskurs om denne underkänts i något ämne. 

Utbildningsstyrelsen har dock möjlighet att låta en elev, trots underkänd prestation i något 

ämne, uppflyttas till följande årskurs. (2 kap. 11§ Förordning om grundläggande utbildning 

(852/1998)) 

 

Elever med inlärningssvårigheter har rätt till hjälp genom olika stödformer, som bestäms av 

svårigheternas art och omfattning. De elever som har rätt till extra stöd är elever vars 

utveckling, tillväxt och inlärningsförutsättningar har försvagats på grund av skada, sjukdom 

eller funktionsstörning eller elever vars psykiska och sociala tillstånd kräver stöd samt elever 

som löper risk för inlärningssvårigheter. Stödundervisning ges antingen under eller utanför 

lektionstid och eleven följer då den resterande klassens undervisningstakt. Om inte enbart 

stödundervisning räcker för att eleven ska uppnå målen kan specialundervisning på deltid 

eller heltid vara aktuellt. Specialundervisning är aktuellt om det inte är möjligt för eleven att 

studera i enlighet med övrig undervisning eller om det inte kan anses ändamålsenligt. Då kan 
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undervisningen helt eller delvis ordnas i en grupp för specialundervisning. 

Specialundervisningen på deltid anordnas som parallellundervisning och i samband med den 

övriga undervisningen. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 22 & 26 f.) 

 

Undervisningen i Finland är avgiftsfri och eleverna har även rätt till läroböcker, 

arbetsmaterial etcetera avgiftsfritt. Utöver det ska eleven erhålla en fullvärdig måltid som är 

ändamålsenigt ordnad och övervakad under skoldagen. (6 kap. 31§ Lag om grundläggande 

utbildning (628/1998)) 

 

Eleven har också rätt till en trygg studiemiljö. Det åligger utbildningsanordnaren att utarbeta 

en plan för att motverka våld mot eleverna, mobbning och trakasserier. Vidare ska 

utbildningsanordnaren utarbeta ordningsregler som bidrar till trivsel och trygghet i skolan 

samt en ostörd studiemiljö. (6 kap. 29§ Lag om grundläggande utbildning (628/1998)) 

 

Förutom att de som är läropliktiga ska delta i den grundläggande utbildningen ska han eller 

hon också utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt (7 kap. 35§ Lag om 

grundläggande utbildning (628/1998)). Skolor och lärare har rätt att utfärda disciplinära straff 

till en elev som stör undervisningen, bryter mot ordningen i skolan, gör sig skyldig till fusk 

eller försummar sina hemuppgifter. Exempelvis kan en elev som stör undervisningen bli 

tillsagd att lämna klassrummet, ges två timmar kvarsittning eller få en skriftlig varning. Om 

förseelsen är allvarlig kan eleven stängas av i högst tre månader. En elev som misskött sina 

läxor kan få kvarsittning i högst en timme för att utföra dessa under övervakning. (7 kap. 36§ 

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)) 

 

1.2.8.2 Sverige 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till 

grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.” (4 kap. 1§ Skollag (1985:1100)) 

 

Målet med den grundläggande utbildningen i Sverige är att skolan ska ”[...]låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa 

i ansvarig frihet” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 3). Dessutom ska skolan förutom fostra 

elever i de grundläggande värdena såsom demokrati, jämställdhet och solidaritet, överföra det 
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gemensamma kulturarvet och förmedla ”de mer beständiga kunskaper[…]” för att förbereda 

dem för att ”[...]leva och verka i samhället” (Utbildningsdepartementet 1994, s 5). 

 

I Sverige gäller skolplikt vilket innebär att alla barn bosatta i landet har rätt till statens 

offentliga utbildning från det kalenderår barnet fyller sju år. Skolplikten upphör normalt det 

kalenderår barnet fyller 16 år. Om barnet når kunskapsnivån motsvarande grundskolans sista 

år, tidigare, kan skolplikten efter prövning också upphöra tidigare. Skolplikten innebär också 

att barn i Sverige, enligt lag, måste gå i skolan. (kap 3. 1§, 2§, 7§, 11§ Skollag (1985:1100)) 

 

Grundskolan omfattar nio år och varje elev är garanterad 6 665 lektionstimmar fördelade på 

17 olika ämnen. (se Bilaga 4) 

 

På nationell nivå finns kursplanerna för de olika ämnena samt en gemensam läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och för fritidshemmet (Lpo94) som varje kommun ska utgå från 

när de skapar de lokala kursplanerna och den lokala läroplanen. Staten anger alltså riktlinjer 

eller mål medan kommunerna har ansvar för förverkligandet av dessa. Dessa riktlinjer blev 

samtidigt som decentraliseringen på 90-talet, målstyrda och staten lämnade över utformandet 

av innehållet till de professionella lärarna. Det åligger staten att följa upp om målen nås samt 

utvärdera och ha tillsyn. (Tholin 2006, s. 39) Däremot är skolorna och kommunen ansvariga 

för att varje år genomföra en officiell kvalitetsredovisning vilket utvärderar verksamheten 

(NE [2011-05-10]). 

 

De flesta skolor i Sverige är kommunala och vanligtvis tillämpas närhetsprincipen, det vill 

säga att barn skrivs in i en skola i närheten av hemmet (kap 4. 6§ Skollag (1985:1100)). Dock 

gäller fritt skolval i Sverige vilket innebär att elev och förälder har rätt att välja en annan 

kommunal eller fristående skola. De fristående skolorna måste vara godkända av 

Skolinspektionen. (Skolverket 2009-02-23b) Friskolorna i Sverige utmärks av att skolorna har 

en annan huvudman än kommunen och dessa har ökat markant de senaste 20 åren eftersom de 

från 1991 har rätt att få ekonomiskt bidrag från staten, den så kallade skolpengen. För 

närvarande (läsåret 2010/2011) finns det totalt 10 516 skolor i Sverige. Av dessa är 3 626 

kommunala grundskolor och 505 kommunala gymnasieskolor. (Skolverket 2011-04-07) 

Läsåret 2009/2010 fanns det 709 fristående grundskolor och läsåret 2010/2011 489 fristående 

gymnasieskolor (Skolverket 2011-03-22). 
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Utifrån kursplanens mål bedöms eleven med betyg från och med höstterminen år åtta. Sedan 

ges betyg i alla ämnen varje terminsslut. På vårterminen i nionde klass ges avgångsbetyg 

vilket eleverna söker in till gymnasiet på. Beteckningarna på betygen är Godkänd (G), Väl 

godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG) samt skriftlig bedömning om eleven inte når upp 

till grundläggande kunskapsnivå. Fram tills att eleverna får betyg ges skriftliga och muntliga 

bedömningar som dokumenteras i en individuell utvecklingsplan (IUP). Varje termin ska 

mentorn eller klassläraren ha ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare 

då en allsidig värdering av elevens utveckling sker. Utvecklingsplanen ska också sammanfatta 

vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen och kursplanerna. (Skolverket 2009-02-23a) 

 

Barn som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av sitt 

funktionshinder har rätt till specialskola eller särskola. I specialskolan går de elever som inte 

klarar grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en syn- eller hörselskada eller har en 

grav språkstörning. I särskolan går de elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav 

på grund av en utvecklingsstörning. (kap 10. 3§ Skollag (1985:1100)) Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever som av fysiska eller psykiska orsaker behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Eleven behöver inte ha en särskild diagnos för att erhålla stödet. Stödets omfattning ska utgå 

från varje elevs unika behov och förutsättningar. (Skolverket 2010-03-04) 

 

Grundskolan i Sverige är avgiftsfri och skolan är skyldig att bistå eleven med behjälpligt 

material, så som läroböcker, för att kunna uppnå kunskapskraven. Dessutom får Sveriges 

elever kostnadsfria måltider samt skolskjuts om detta skulle behövas. (kap 4. 4§, 4a§, 7§ 

Skollag (1985:1100)) 

 

År 2007 infördes nya bestämmelser i skollagen för att förbättra ordning, trygghet och studiero 

i skolan. Detta innebär att lärare har befogenhet, förutom att säga till, ge kvarsittning eller visa 

ut elever, nu har rätt att, enligt lag, frånta elever störande eller farliga föremål. Om eleven har 

ett föremål som stör undervisningen eller anses farligt får läraren ta detta från eleven. Dock 

måste läraren återlämna föremålet efter längst fyra dagar. Dessutom har lärare och rektorer nu 

befogenhet att förflytta en elev som allvarligt hotar andra elevers trygghet och studiero, till en 

annan skola om alla möjliga åtgärder först prövats men varit utan verkan. (Skolverket 2007, s. 

5 f.) 
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1.3 Definitioner 

Katederundervisning definieras här i enlighet med nationalencyklopedins ordförklaring. 

Detta innebär traditionell undervisning det vill säga när läraren talar till hela klassen till 

exempel när denne håller föreläsning, ger instruktioner eller förklaring etc. 

(Nationalencyklopedin [2011-05-02], Katederundervisning) 

 

Eget arbete definieras här i likhet med Carlgren et al.s (2006) redogörelse för både den 

traditionella och nyare synen på eget arbete. Den traditionella synen på eget arbete är när 

eleven arbetar enskilt med givna uppgifter samt den nyare definitionen innebär att eleven 

självstädigt eller med hjälp sätter egna mål, planerar, genomför och utvärderar det egna 

arbetet. (Carlgren et al 2006, s. 304 f.) 

 

Spilltid/inget arbete definieras som lektionstid där läraren till exempel; väntar på att eleverna 

ska bli tysta, fram- och undanplockning av material, utdelning av papper etc. 

 

Självständighet definieras som att våga ställa frågor samt komma med invändningar i 

helklass till både lärare och andra elever. Samtidigt behöver inte eleven överdriven hjälp eller 

bekräftelse i sitt arbete. 

 

Atmosfär definieras som den mentalitet, kultur som råder i klassrummet gällande skolarbete 

samt hur motiverade eleverna är att delta i undervisningen och lära sig. Eftersom arbetsron 

och relationen mellan läraren och eleverna helt eller delvis skapar atomsfären är det svårt att 

skilja definitionerna av atmosfären och arbetsron åt. Därför används i stort sett samma 

beskrivningar till båda kategoriseringarna som till exempel; försjunkna i sitt arbete, ljudnivån 

var låg, lite småprat då och då, pennor kastades tvärs igenom rummet, eleverna surfade på 

facebook etc. 
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1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Klassrumsundervisningen 

1.4.1.1 Finland 

Carlgren et al. beskriver klassrumsundervisningen i Finland som behavioristisk och 

traditionell med helklassundervisning med hög grad av pedagogisk disciplin och ordning. 

Individualiserade och elevcentrerade undervisningsformer förekommer i liten utsträckning. 

Exempelvis sägs lärarna prata 2/3 av lektionstiden medan eleverna ger korta koncisa svar på 

frågor. Vidare sägs de finska lärarna distansera sig till elever och föräldrar. (Carlgren et al. 

2006, s. 313 ff.) 

 

Norris et al. menar däremot att den finska skolan karaktäriseras av bra arbetsatmosfär, av 

ömsesidig respekt mellan lärare och elever och av att lärarna är omvårdande. Vidare utövar 

lärarna sällan disciplinära eller auktoritära åtgärder. De finska eleverna beskrivs som 

väluppfostrade och att de visar omtanke om andra och respekterar var och ens egendom. 

Dessutom sägs eleverna lära sig mycket under lektionerna och att de gillar dem. (Norris et al. 

1996, s. 39) 

 

Andersen har undersökt varför resultatskillnaderna i PISA-undersökningen mellan Finland 

och framförallt Danmark, men även övriga Norden, är så pass stora och stabila då alla de 

Nordiska länderna, enligt Egelund och Lie et al., har liknande kultur, utbildningssystem och 

BNP (Bruttonationalprodukt) (Egelund 2007, s. 42; Lie et al. 2003, s. 17). Enligt studien går 

det att förklara skillnaderna i ländernas PISA-resultat med hjälp av klassrumsundervisningen.  

De finska lärarna anses vara experten och ledaren i klassrummet och åtnjuter elevers, 

föräldrars och samhällets respekt. Vidare menar Andersen att de finska lärarna är bättre ledare 

i klassrummet än de danska. Detta medför, bland annat, att de har elevernas uppmärksamhet 

under längre tid av lektionen, än de danska lärarna. Till skillnad från Carlgren et al. menar 

Andersen att det finska lärarskapet utmärks av varierade undervisnings- och 

inlärningsmetoder (Carlgren et al. 2006, s. 313 ff.). Undervisningen är däremot oftast förlagd 

till klassrummet så att de finska lärarna kan ha översyn över alla elever och ge dem feedback, 

återkoppla och visa uppskattning. Dessutom framkommer det att kommunikationen är och 

målen med undervisningen kommuniceras tydligt i den finska skolan. (Andersen 2010, s. 168 

ff.)   
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Andersens resultat visar att eleverna i Finland fick mer konstruktiv feedback och uppskattning 

från lärarna medan de danska eleverna hade högre grad av självständighet och inflytande. 

Dessutom framkom det att den konstruktivistiska pedagogiken, vilket innebär ömsesidigt 

lärande, alltså att läraren ska spela lika stor roll som eleven, inte passar alla elever. Danmarks 

90-minuterslektioner med grupp- och pararbeten, där eleverna var utspridda i olika rum, 

resulterade i att de svagare eleverna blev oroliga, uttråkade och konfliktbenägna. Detta skedde 

inte under Finlands 45-minuterslektioner i helklass. Förlorarna i den mer friare 

undervisningsformen var de svaga eleverna som behövde mer kontinuerligt lärarstöd än de 

andra eleverna som i högre grad klarade av att arbeta självständigt. Dessutom visade 

resultaten att feedback och utvärdering var lärarens ansvar i den finska skolan medan det i den 

danska skolan var elevernas ansvar att utvärdera sig själva. I Danmark fokuserade man på 

individens utveckling, elevens inlärningsstil och välbefinnande och såg på eleven som 

medplanerare och självutvärderare medan man i Finland fokuserade på gruppens 

välbefinnande och dess gemensamma resultat. (Andersen 2010, s. 167) 

 

De största skillnaderna mellan Finlands och Danmarks resultat i PISA-undersökningen gick 

att finna bland den lägst presterande fjärdedelen av eleverna i vartdera land där den sämsta 

finska fjärdedelen var relativt mycket bättre än den sämsta danska fjärdedelen (Andersen 

2010, s. 161; Sørensen 2008, s. 21).  Den lägst presterande fjärdedelen i båda länderna var till 

viss del elever med låg socioekonomisk standard. Den finska skolan är däremot bättre än den 

danska på att inkludera dessa i skolkulturen, att lyfta fram skolans egenvärde och att betona 

skolans viktiga roll. Vidare är de finska eleverna mer engagerade i läraktiviteter och gör vad 

som är förväntat av dem. (Andersen 2010, s.169). 

 

Enligt Andersen fäster det finska skolsystemet stor vikt vid klassen som helhet, det vill säga 

att det är det kollektiva, klassen framför individen, som utvärderas hur väl den fungerar. De 

finska lärarna lägger mycket tid på att etablera elevernas gemensamma uppmärksamhet i 

klassrummet och fokuserar på gemensamma mål och aktiviteter. Dessutom läggs mycket tid 

och energi på de svaga eleverna och elever med inlärningssvårigheter. (Andersen 2010, s. 

171) Enligt en undersökning av finska elevers välmående i skolan rapporteras att eleverna har 

internaliserat skolans mål, har användbara copingstrategier samt att de gillar att gå i skolan 

(Thuneberg 2005, s. 8). 
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1.4.1.2 Sverige 

Klassrumsobservationer initierades redan 1914 i USA men i Sverige genomfördes de först på 

60-talet. Karl Gustav Stukát var en av de första forskare som utarbetade och profilerade olika 

lärarstilar och aktiviteter i klassrumsundervisning. Bland annat urskiljde han 

lektionsaktiviteterna undervisning, administration, disciplinära åtgärder, elevvård och övrigt. 

De två förstnämnda aktiviteterna ovan som tillsammans bildade den traditionella 

katederundervisningen var nära 90% på 60-talet. (Granström & Einarsson 1995, s. 9 f.) 

 

Graden av lärardominerade aktiviteter på lektionerna har tydligt minskat mellan 60- och 90-

talet (Granström & Einarsson 1995, s. 25). Vilket Carlgren et al. också påvisar. 

Tabell 1 Grad av lärardominerade aktiviteter på 60- och 90-talet (Carlgren et al. 2006, s. 304) 

 Helklassundervisning Eget arbete Grupparbete 

1960 60% 22% 18% 

2000 44% 41% 12% 

En klassrumsstudie från 90-talet visar också skillnader mellan de olika stadiernas grad av 

grupparbete, eget arbete och tid då eleven lyssnar på läraren.  

Tabell 2 Skillnader mellan de olika stadiernas grad av grupparbete, eget arbete och tid då eleverna lyssnar på läraren 

Skolstadie: Eleven lyssnar på läraren Eget arbete Grupparbete 

Lågstadie 28% 52% 19% 

Mellanstadie 55% 35% 10% 

Högstadie 55% 27% 17% 

Alltså visar detta att ju äldre eleverna blir desto mer talartid har läraren medan det egna 

arbetet minskar nästan till hälften från låg- till högstadiet. Läraren talade två tredjedelar av 

lektionen på 60-talet likväl som på 90-talet med skillnaden att även eleverna talade två 

tredjedelar av lektionen på 90-talet. (Granström & Einarsson 1995, s. 11) 

 

Forskning från slutet av 70-talet och fram till 90-talet visar att läraren ofta riktar 

undervisningen till en viss styrgrupp under helklassundervisning, vilken består av svagare 

elever. Ju bättre denna styrgrupp är, rent prestationsmässigt, desto mindre auktoritär är läraren 

och ger eleverna fler positiva bedömningar och accepterar elevernas idéer i större 

utsträckning. Forskningen visar också att lärare som använder sig av lotsning får elever som 

inte anser sig kunna lösa problem själv samt svarar på frågor så som de tror att läraren vill att 

de ska svara. Lotsning innebär att läraren ställer ledande och styrande frågor till eleverna samt 
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delar in komplexa problem i mindre delar som eleverna ska lösa. Det skapar inte en 

helhetsförståelse hos eleven utan en fragmenterad delförståelse. Detta visar att elever och 

lärare har olika mål med undervisningen där eleven fokuserar på arbetsindelning och 

redovisningar snarare än på innehållet och de har även svårt att relatera uppgifterna till 

verkligheten. Uppgifterna och skolan blir kontextbunden och upplevs inte hopkopplad med 

livet utanför skolan. I matematik har det visat sig att elever har svårt att överföra inlärda 

tankemodeller på andra situationer än på matematiklektionerna. Om samma uppgift ges på en 

matematiklektion och på en samhällskunskapslektion löses de på olika sätt. (Granström & 

Einarsson 1995, s. 16 ff.) 

 

Synen på eleven och elevens eget ansvar har förändrats inom det svenska skolväsendet 

mycket på grund av de senaste decenniernas skolreformer. Tanken om att eleven bygger upp 

sin kunskap har ersatts med att eleven inte enbart ansvarar för sitt eget liv utan också för sitt 

eget lärande. Innebörden med eget arbete har också förändrats från 60-talet tills idag. Under 

60-talet bestod eget arbete av att eleverna satt på sina platser i klassrummet och arbetade med 

uppgifter i förhållande till läroboken i det specifika ämnet. En lektion bestod allt som oftast av 

att läraren började lektionen med en föreläsning efter vilken eleverna arbetade med eget 

arbete. Ibland gavs uppgifter för flera dagar, alternativt veckor så att både de snabba och 

långsamma eleverna skulle vara upptagna. Ur detta har en ny syn på eget arbete vuxit fram. 

Idag består eget arbete av att eleverna planerar, genomför och utvärderar det egna arbetet. 

Eget arbete kan idag ses som mer individualiserat och självreglerande i jämförelse mot 

tidigare. (Carlgren et al. 2006, s. 306) Kontrollen för det egna arbetet har således förskjutits 

från läraren till eleven och innebär att de ges både mer valfrihet och ansvar till eleven 

(Österlind 2007, s 6). 

  

Även lärarens roll i klassrummet har förändrats. Elevernas egen planering ersätter lärarens 

tidigare funktion att leda och fördela arbetet. Således blir lärarens roll mer handledande och 

undervisningen mer individualiserad än tidigare. Forskning har visat att denna nyare form av 

undervisning minskar tävlingen och konkurrensen elever sinsemellan samtidigt som 

samarbete mellan eleverna ökar. Läraren blir med denna undervisningsstrategi mindre 

auktoritär samtidigt som eleverna blir mer aktiva och deltagande i planeringen och innehållet. 

(Granström & Einarsson 1995, s. 23 f.) 
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Däremot är variationen hur läraren genomför detta stor bland olika lärare och ämnen och får 

således olika utfall och definitioner. Handledaren eller läraren i dessa lektioners 

organisationsform har också varierande förhållningssätt till eget arbete. En handledare kan 

välja att vara aktiv, kontrollera, inspirera och interagera medan andra väljer att vara mer 

tillbakadragna och förväntar sig istället att eleverna gör det de ska på egen hand. 

Omfattningen av eget arbete varierar också stort mellan olika skolor och lektioner.  (Österlind 

2007, s. 6 ff.) 

 

I en studie där uppmärksamheten från läraren mot svagare respektive starkare elever 

kvantifierades visade det sig att de svagare eleverna fick dubbelt så mycket uppmärksamhet i 

de större grupperna medan de starkare eleverna fick mer uppmärksamhet i de mindre 

grupperna. Detta förklarades av att lärarnas förhållningssätt var detsamma i stora som i små 

klasser och att om inte synsättet gentemot elever förändras spelar det heller ingen roll hur 

stora grupperna är. Dessutom hade de starkare eleverna en tendens att bättre fånga lärarens 

uppmärksamhet i mindre grupper, på de svagare elevernas bekostnad. (Granström & 

Einarsson 1995, s. 15 f.) 

 

En mindre undersökning med en urvalsgrupp av 1 000 elever, initierad av Lärarnas 

Riksförbund och SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation), visar att eleverna upplever 

att de lär sig bäst via genomgångar och att de lär sig något mindre av att skriva egna arbeten. 

Eleverna upplever att de lär sig minst av grupparbeten. Resultatet visar också att elever vill ha 

kunniga och skickliga ämneslärare. Eleverna är även övertygade om att de skulle lära sig 

bättre i mindre klasser. Resultatet visar dessutom att större delen av eleverna tycker att 

skolans kunskapsuppdrag är viktigare än det sociala uppdraget. (Lärarnas Riksförbund 2009a, 

s. 7) 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Christer Stensmo arbetade under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fram en teori 

om ledarskap. Han beskriver i sin teoretiska modell kriterierna för två ledarstilar, den 

uppgiftsorienterade ledarstilen och den elevorienterade (-fokuserade) ledarstilen. (Stensmo 

2008, s. 237; Stensmo 2000, s. 12) 

 



25 

 

Som ledare i klassrummet måste du; leda och organisera arbetet, hantera frågor om ordning, 

disciplin och elevomsorg, motivera eleverna i deras arbete och lärande, gruppera elever för 

olika uppgifter och interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande. 

Ledarskapet i klassrummet innefattar alltså fem olika arbetsuppgifter: planering, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering. Dessa fem arbetsuppgifter utförs i en kontext 

som dels utgörs av statens styrning av verksamheten i skolan genom lagstiftning, läro- och 

kursplaner och ekonomi samt dels av närmiljöns påverkan genom geografiska förhållanden, 

demografisk sammansättning av skolans rekryteringsområde samt skolans och skolgårdens 

utformning och arkitektur. Lärarens ledarskap i klassrummet påverkas även i hög grad av den 

lokala skolkulturen och mentaliteten. Vidare är lärare olika, med olika erfarenheter, 

personligheter, temperament och mål etc. Det faktum att kontexten varierar från skola till 

skola samt lärares olikheter medför att varje lärare själv måste hitta det bästa sättet att leda 

och organisera undervisningen i sitt klassrum. Däremot har Stensmo, som tidigare nämnts, 

utarbetat en teoretisk modell för två olika ledarstilar i klassrummet; den uppgiftsorienterade 

ledarstilen och den elevorienterade ledarstilen. (Stensmo 2000, s. 9 ff.) Enligt Stensmo har 

läraren antingen en uppgiftsorienterad ledarstil, en elevorienterad ledarstil eller en 

mellanform av dessa två (Stensmo 2008, s. 237).  

 

I den uppgiftsorienterade ledarstilen är det undervisningsämnet som är i fokus och läraren ses 

som en kunskapsförmedlare. Undervisningen är upplagd på ett sådant sätt att gruppen som 

helhet följs åt. Detta medför till exempel att snabba elever får vänta på de långsammare 

eleverna genom att lösa extrauppgifter. Vidare faller det på läraren att se till att ordningen i 

klassen upprätthålls. (Stensmo 2008, s. 237) 

 

I den elevorienterade ledarstilen sätts den enskilda elevens förutsättningar i fokus och läraren 

ses som en handledare som vägleder sina elever i det egna arbetet. Undervisningen är 

individanpassad och alla elever har individuellt planerade arbetspass. Vidare förväntas 

eleverna ta eget ansvar för att ordningen i klassen upprätthålls. (Stensmo 2008 s. 237 f.) En 

lärare med elevorienterad ledarstil har en tilltro till att alla elever vill lära (Stensmo 2000, s. 

240).  
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Tabell 3 Två ledarstilar i klassrummet (Stensmo 2000, s. 12 f.) 

 Uppgiftsorienterad stil Elevorienterad stil 

Planering Läraren sätter agendan, uttolkar själv läro- 

och kursplaner och fattar beslut baserade 

på egen expertkunskap. Läraren planerar 

med hela klassen i fokus. 

Eleven sätter sin egen agenda, uttolkar 

med lärarens hjälp läro- och kursplaner 

och fattar beslut utifrån egna behov. 

Läraren planerar med eleven i fokus. 

Kontroll Lärare ansvarig och har ledarskapet; 

beslutar om ordning i klassrummet och ser 

till att elevernas klassrumsbeteende är 

ändamålsenligt. 

Ordning i klassrummet är en fråga om 

den enskilda elevens självkontroll; 

eleverna förväntas ta ansvar för att deras 

eget klassrumsbeteende är 

ändamålsenligt. 

Motivation Yttre motivation; eleverna förväntas att 

behöva ”morötter” och ”piskor” för att 

vara aktiva. Läraren sätter mål, motiverar 

och bedömer elevernas prestationer. 

Inre motivation; eleverna förväntas vara 

nyfikna och aktiva av egen kraft. 

Eleverna sätter egna mål och bedömer 

egna prestationer. 

Gruppering Gruppen sätts samman för att lösa 

ämnesbaserade uppgifter; två huvuden är 

bättre än ett. Läraren bestämmer uppgift 

och gruppkonstellationer. 

Grupper sätts samman från elevernas 

gemensamma intressen; 

gruppkonstellationer bildas av elever 

utifrån intresse för en särskild uppgift. 

Individualisering Kollektiv läroplan. Klassen löser samma 

typ av uppgifter. Snabba elever inväntar 

långsamma genom att lösa extra uppgifter. 

Individualiserad läroplan. Elever arbetar 

med egna uppgifter i egen takt på sitt 

eget sätt. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur klassrumsundervisning bedrivs i två 

svenska och två finska skolor för att finna möjliga förklaringar till PISA-undersökningens 

resultat. 

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställning: 

 Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? 

 Hur upplevs det allmänna klassrumsklimatet? 

 Hur ser ledarskapet i klassrummet ut? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara syftet och frågeställningar har en observations- och intervjustudie genomförts. 

Dessa metoder användes för att få fram både hur undervisningen fortlöper i klassrummet och 

vilka tankar och funderingar som ligger bakom lärares agerande. 
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2.1.1 Observation 

Observationerna var både löpande och på förhand kategoriserade. En observationsmall med 

olika parametrar utformades med utgångspunkt i bakgrund och tidigare forskning. Utifrån den 

på förhand utformade observationsmallen (se Bilaga 2) registrerades genom tidtagning hur 

lektionstiden användes utifrån parametrarna; katederundervisning, eget arbete och par- och 

grupparbete. Vissa parametrar lades till när ny upptäcktes så som; elevredovisning, 

läxgenomgång, filmvisning och spilltid/inget arbete. Dessutom undersöktes, med hjälp av 

tidtagning, hur stor del av lektionstiden som klassen var samlad i klassrummet respektive 

utspridd i olika lokaler som till exempel angränsande grupprum och korridor. Även det 

disciplinära klimatet undersöktes genom att titta på parametrarna tillsägningar till elev, 

konflikt mellan elever och konflikt mellan elev och lärare. Dessa parametrar kvantifierades. 

För att få en uppfattning om elevernas delaktighet i och grad av självständighet i 

undervisningen kvantifierades parametrarna frågor och invändningar från elev till lärare. 

Vissa parametrar lades till, även här, när ny upptäcktes så som; hur ofta eleven svarade på 

ställda frågor och hur ofta eleven frågade om hjälp. Utöver detta observerades atmosfären i 

klassrummet, relationen mellan lärare och elev, arbetsro samt lärarens agerande fortlöpande 

under hela lektionen. Dessa parametrar observerades kvalitativt. 

 

På förhand bestämdes vem som skulle observera och registrera till vad lektionstiden användes 

till, hur stor del av lektionstiden som klassen var samlad i klassrummet respektive utspridda i 

olika lokaler, det disciplinära klimatet samt elevernas delaktighet och självständighet under 

samtliga klassrumsobservationer. Däremot noterade båda atmosfären, arbetsron, relationen 

mellan lärare och elev samt lärarens agerande utifrån på förhand bestämda kriterier. Detta 

observerade kontinuerligt under alla lektioner men inte efter ett strukturerat 

observationsschema. 

 

2.1.2 Intervju 

De intervjuer som genomfördes var kvalitativa. Med utgångspunkt i bakgrund och tidigare 

forskning utformades en intervjustomme . Intervjuerna med lärarna rörde deras inställning till 

och åsikter om lärarrollen, undervisningen och eleverna (se Bilaga 3). Samtliga frågor var 

öppna. Vidare ställdes frågor till en facklig representant, en ämneslärarrepresentant i historia 

och samhällslära och två rektorer. Frågorna handlade om; andelen behöriga lärare i kollegiet, 
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lärarlöner, upplevda skillnader mellan skolor i Finland och Sverige samt effekter av 

skollagen.  

 

Båda var närvarande vid samtliga intervjuer där den ena ledde intervjun medan den andra 

antecknade och kom med kompletterande frågor. Alla intervjuer utom en bandades och 

transkriberades.  Det var inte möjligt att banda en av intervjuerna då denna genomfördes vid 

ett spontant möte. Respondentens svar antecknades då istället. 

 

2.2 Urval 

Då syftet var att undersöka och jämföra likheter och skillnader mellan den svenska och den 

finska klassrumsundervisningen genomfördes undersökningen i två kommunala 

finlandssvenska skolor i Helsingfors stad, skola 1 och 2 samt i två kommunala skolor i 

Storstockholm, skola 3 och 4. Att valet föll på finlandssvenska och inte finskspråkiga skolor 

beror på att vi inte behärskar det finska språket. Valet att undersöka skolor i ländernas 

huvudstadsregioner, grundar sig på att PISA-undersökningens resultat år 2009 inte påvisade 

några större skillnader mellan skolors resultat i större och mindre städer och i byar i varken 

Finland eller Sverige (OECD 2010a, s. 57). De två skolorna som besöktes i Helsingfors 

valdes slumpmässigt ut. Detta för att Finland har den mest likvärdiga skolan bland alla OECD 

medlemsländer vilket innebär att resultatet borde bli ekvivalent oberoende vilka skolor som 

besöks (Skolverket 2010a, s.132 ff.). I Sverige var valen av skolor strategiska för att få fram 

en representativ bild av skolan som helhet eftersom elevernas skolresultat i Sverige är knutna 

till deras socioekonomiska standard (Skolverket 2010a, s. 130 ff.). Skola 3 valdes ut för att 

eleverna kommer från hem med varierande socioekonomisk standard och skola 4 valdes för 

att eleverna kommer från hem med låg socioekonomisk standard. 

 

Klassrumsobservationerna genomfördes i år åtta för att rent åldersmässigt efterlikna PISA-

undersökningens urvalsgrupp. Anledningen till att elever ur år nio valdes bort var för att 

niorna på vårterminen dels är upptagna med de nationella proven samt dels har andra 

aktiviteter än ordinarie undervisning. Så långt som möjligt valdes teoretiska ämnen ut för 

observationerna för att efterlikna PISA-undersökningens ämnesområden.  
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Vidare så intervjuades lärare inom de tre ämnesområdena; matematik, naturvetenskap och 

modersmål och litteratur eller svenska. Detta därför att det just är PISA-undersökningen som 

främst motiverar denna studie. Lärarna som intervjuades valdes på förhand ut av antingen 

rektorerna eller arbetslagsledarna på skolorna. Däremot valdes de två rektorerna och den 

fackliga representanten som intervjuades ut på grund av deras yrkesroll medan 

ämneslärarrepresentanten som intervjuades valdes ut med hjälp av rektor. 

 

I de två finlandssvenska skolorna genomfördes totalt 12 observationer i fyra klasser i år åtta 

med nio olika lärare samt fem intervjuer med lärare och rektorer. På skola 1 genomfördes åtta 

klassrumsobservationer med sex olika lärare varav en av dessa blev intervjuade. En lärare i 

matematik/kemi/fysik, en lärare i modersmål och litteratur/engelska samt en lärare som var 

ämneslärarrepresentant i historia och samhällslära vid riksmöten intervjuades på skola 1. På 

skola 2 genomfördes fyra klassrumsobservationer med tre olika lärare. En lärare i 

matematik/fysik/kemi, en lärare i modersmål och litteratur samt rektorn intervjuades på skola 

2. Av de 12 lektionerna i Finland observerades fyra lektioner i matematik, en i fysik, en i 

hälsokunskap, två i geografi, en i modersmål och litteratur, två i finska samt en lektion i 

musik. 

 

I de svenska skolorna genomfördes totalt 12 observationer i sex klasser i år åtta med nio olika 

lärare och sex intervjuer med lärare, fackliga representanter och rektorer. På skola 3 

genomfördes sex klassrumsobservationer med fem olika lärare varav två av dessa 

intervjuades. Två lärare i matematik, varav en av dessa även var facklig representant, och en 

behörig lärare i svenska men som undervisande i samhällskunskap intervjuades på skola 3. På 

skola 4 genomfördes sex klassrumsobservationer med fyra olika lärare varav två av dessa 

intervjuades. En lärare i svenska och svenska som andra språk, en lärare i 

matematik/fysik/teknik samt en rektor intervjuades på skola 4. Av de 12 lektionerna i Sverige 

observerades en lektion i matematik, två i teknik, tre i SO, en i SO/engelska, en i engelska, en 

i spanska samt tre lektioner i svenska. 

 

2.3 Procedur 

Fem finlandssvenska högstadieskolor i Helsingfors kontaktades och tillfrågades om tillstånd 

att besöka dem för att genomföra studien. Tillåtelse erhölls från två skolor efter att vi ansökt 
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om tillstånd och fått studien godkänd från Utbildningsverket i Helsingfors. I Stockholm 

kontaktades tio högstadieskolor i innerstaden men ingen av dessa hade tid att delta i studien. 

Därför utökades urvalsområdet till Storstockholm. En skola utanför innerstaden samt en skola 

i en kranskommun kontaktades och tillåtelse erhölls att genomföra studien hos dem. 

 

I mail informerades skolorna om hur undersökningen skulle gå till och vilken tid som 

behövdes avsättas för studien.  Observationsmallen och intervjustommen skickades ut till 

rektorerna eller kontaktpersonerna på de berörda skolorna för att vidarebefordras till de 

berörda lärarna. 

 

Studien genomfördes först på skolorna i Helsingfors. Undersökningen genomfördes under två 

dagar på vardera skola. Under dagarna varvades klassrumsobservationerna med 

lärarintervjuer allt efter lärarnas möjligheter till avvarande av tid och elevschemats struktur. 

Studien genomfördes sedan på motsvarande sätt på skolorna i Storstockholm. 

 

2.3.1 Observation 

Båda deltog på samtliga klassrumsobservationer men observerade, som tidigare nämnts, olika 

kvantitativa parametrar. Däremot observerades de kvalitativa parametrarna av båda. 

Observationerna genomfördes stillasittande på samma plats under hela lektionerna, antingen 

längst bak i klassrummet eller på sidan. Tanken var att försöka smälta in i omgivningen och 

minimera elevernas uppmärksamhet på det faktum att de hade besök. Om läraren eller 

eleverna ändå frågade om eller uppmärksammade besöket gjordes en kort presentation 

samtidigt uttrycktes en önskan om att klassen och läraren inte skulle bry sig om oss utan agera 

som vanligt. 

 

En iphone användes för tidtagning av de olika parametrarna som sedan antecknades på 

observationsmallen. Penna och papper (observationsmallen) användes för att notera de andra 

observationerna. Lektionerna varade mellan 45-110 minuter. 

 

2.3.2 Intervju 

Lärarintervjuerna genomfördes på mellan 25-60 minuter beroende på hur mycket läraren 

talade och vilken tid denne hade att avvara. Den ena höll i intervjun medan den andra 
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antecknade och ibland ställde kompletterade frågor. Intervjuerna skedde i lärarrum, mediotek, 

arbetsrum eller tomma lektionssalar. Intervjuerna genomfördes i en omgivning där lärarna 

kände sig avslappnade och bekväma samt i en så ostörd miljö som möjligt. Alla intervjuer 

bandades, vilket de intervjuade samtyckte till, och samtliga intervjuer transkriberades. 

 

På den första skolan, skola 2, som studien genomfördes på intervjuades rektorn för att få en 

mer kompletterande bild av skolan. Det fanns dock bara möjlighet till intervju av rektor vid 

två skolor, skola 2 och skola 4. Därför ställdes liknande frågor till en facklig representant på 

skola 3 och till en ämneslärarrepresentant på skola 1. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter 

och skedde på rektorernas kontor eller i lärarrummet. Alla utom en bandades och 

transkriberades. 

 

Samtliga intervjuer finns i författarnas ägo. 

 

2.4 Etiska riktlinjer 

Skolorna deltog helt frivilligt i undersökningen. Eftersom eleverna som ingick i 

urvalsgruppen inte var myndiga skickades ett brev ut till skolorna för att inhämta föräldrarnas 

samtycke till att eleverna deltog i undersökningen. Vidare fick alla lärare en förfrågan inför 

varje lektion om det gick bra att vi observerade under deras lektion.  

 

Personer som deltar i undersökningen är anonyma. I denna rapport finns inte några uppgifter 

med som kan identifiera skolor eller intervjuade lärare. Detta för att garantera anonymiteten. 

 

2.5 Databearbetning 

2.5.1 Observation 

De parametrar som tagits tid på sammanställdes med hjälp av Microsoft Office Excel 2007 

och redovisas i procent. Hur stor andel av lektionstiden som exempelvis 

katederundervisningen utgjorde beräknades genom att räkna ut medeltiden för 

katederundervisningen under alla lektioner i ett land och dividera det med medeltiden för den 

totala lektionstiden i samma land. Motsvarande uträkningar genomfördes för; eget arbete, 
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par- och grupparbete, elevredovisning, läxgenomgång, filmvisning, spilltid/inget arbete, hela 

klassen samlad och klassen utspridd. 

 

För att få fram jämförbara siffror gällande parametrarna; frågor och invändningar under 

lektionen, svar på lärarens frågor, frågar läraren om hjälp, konflikter mellan elever, 

konflikter mellan lärare och elev samt tillsägningar till elever, dividerades först det totala 

antalet exempelvis tillsägningar med totala lektionstiden för att sedan multipliceras med 60.  

Detta för att få fram ett approximativt värde på hur många tillsägningar eleverna skulle fått 

under 60 minuter. Uträkningarna gjordes i Microsoft Office Excel 2007. Oparade t-test 

genomfördes för var och en av dessa parametrar i IBM SPSS Statistics 19 och 

signifikansnivån för jämförelsen sattes till p < 0.05. Detta för att se om det gick att finna en 

signifikant skillnad mellan resultaten i Finland och Sverige. 

 

De kvalitativa resultaten från klassrumsobservationerna sammanställdes i löpande text. 

Resultaten redovisas utifrån de teman som går att finna i observationerna med avseende på 

syfte och frågeställningar. 

 

2.5.2 Intervju 

Som tidigare nämnts transkriberades intervjuerna och resultatet redovisas utifrån de teman 

som går att finna i intervjuerna med avseende på syfte och frågeställningar. 

 

Vidare tolkades samtliga resultat med hjälp av den teoretiska utgångspunkten, tidigare 

forskning och bakgrund. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Den största faran vid kvalitativa undersökningar är att resultatet inte är objektivt. Därför 

användes tre olika forskningsmetoder i studien, kategoriserade och löpande observationer 

samt kvalitativa intervjuer för att minska subjektiviteten i undersökningen. Däremot går det 

inte att helt utesluta att viss subjektivitet förekommer då alla påverkas av tidigare 

erfarenheter, synsätt etc. Emellertid ökar validiteten av att båda närvarade vid samtliga 

klassrumsobservationer och genomförde de löpande observationerna var och en för sig utifrån 

på förhand bestämda kriterier. Tyvärr går det inte att utesluta att andra personer möjligtvis 
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skulle lagt märke till andra saker. Det faktum att de kvantitativa parametrarna observerades av 

samma person under varje klassrumsobservation höjer validiteten då parametern bedöms på 

likartat sätt varje gång. Vidare ökar studiens validitet av lärarintervjuerna, gällande deras 

inställning till och åsikter om lärarrollen, undervisningen och eleverna. Därmed ligger inte 

enbart vår egen uppfattning till grund för resultatet. Validiteten ökar även av det faktum att 

resultaten har tolkas av oss båda. Däremot minskar den av att samma person inte genomförde 

samtliga intervjuer. 

 

Reliabiliteten i kvalitativa studier kan alltid ifrågasättas då det är svårt att generalisera resultat 

som fås i en kvalitativ studie eftersom det är specifika förhållanden och situationer som 

studeras. Generaliserbarheten minskas även på grund av valet att besöka finlandssvenska och 

inte finskspråkiga skolor. Däremot skulle validiteten minska om studien genomförts på 

finskspråkiga skolor på grund av språkförbistringar. Reliabiliteten ökar däremot av de 

kvantitativa inslagen i undersökningen och av det faktum att observationsmallen och 

intervjustommen inte vidarebefordrades till de berörda lärarna. Lärarna visste således inte 

exakt vad vi studerade och kunde därmed inte anpassa sin undervisning efter det. Emellertid 

minskar reliabiliteten av att det på förhand inte helt utarbetats ett helstrukturerat 

observationsschema för de kvalitativa observationerna. Resultaten i denna studie representerar 

endast de fyra skolorna som besökts i Finland och Sverige. Emellertid kan resultatet i studien 

ge en antydan om hur klassrumsundervisningen bedrivs i de olika länderna.   

 

3 Resultat 

3.1 Struktur 

3.1.1 Finland 

Lektionerna i Finland var konsekvent 75 minuter. Möbleringen i klassrummen var antingen i 

rader med två till fyra platser per rad eller enskilda bord. I ett klassrum satt eleverna i grupper 

om fyra. Klasstorleken var i medeltal 18 elever per lektionstillfälle men varierade mellan 15 

till 21 elever. Undervisningen skedde enbart i helklass. Schemamässigt hade alla klasser 

lektioner och raster samtidigt. Andelen behöriga lärare på de besökta skolorna låg runt 70% 

och lönerna för behöriga lärare varierade mellan 2 600€ och 3 500€. I Finland har lärarna inte 
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individuell lönesättning utan lönen bestäms av bland annat antal tjänsteår, ålder och antal 

övertimmar.
1
 
2
 

 

3.1.2 Sverige 

Lektionerna i Sverige var allt ifrån 45-110 minuter. De flesta varade dock mellan 45-60 

minuter. Möbleringen i klassrummen var antingen i grupper om tre till fyra platser eller i 

hästskoformat. I endast ett klassrum stod bänkarna i rader med tre till fyra platser per rad. 

Oftast satt eleverna i grupper om tre till fyra medan ett fåtal valde att sitta själva. 

Klasstorleken var i medeltal 16 elever per lektionstillfälle dock varierade elevantalet från sex 

till 26 per lektion. Endast fem av samtliga 12 lektioner undervisades i helklass. Resterande 

lektioner undervisades antingen i halvklasser eller i andra mixade grupper med elever från 

olika klasser. Schemamässigt överlappade klassernas lektioner varandra och en klass kunde 

ha lektion när en annan hade rast. Enligt Rektor 2 är nästan alla lärare på hennes skola 

behöriga medan Lärare F uppgav att 90% av lärarkollegiet på hennes skola är behöriga. 

Lönerna för de behöriga lärarna varierar mellan 22 000 kr och 35 000 kr.
3
 

4
 I Sverige gäller 

individuell lönesättning. 

 

                                                 
1
 Rektor 1, intervju den 6 april 2011 

2
 Lärare J, intervju den 8 april 2011 

3
 Rektor 2, intervju den 26 april 2011 

4
 Lärare F, intervju den 12 april 2011 
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3.2 Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? 

3.2.1 Observation 

   

Figur 1 Vad lektionstiden utnyttjas till i procent 

 

Lektionsinnehållet var mer varierat i Finland och största skillnaden går att finna i andelen eget 

arbete under lektionstid. I Sverige arbetade eleverna med eget arbete 70% av lektionstiden 

medan samma siffra i Finland var 32%.  Andelen katederundervisning under lektionstid är 

däremot likvärdig i de båda länderna. 

 

  

Figur 2 Hur stor andel av lektionstiden eleverna är samlade i klassrummet respektive utspridda i olika lokaler 

 

Undervisningen i Finland sker i majoritet inom klassrummets fyra väggar. I Sverige är klassen 

däremot samlad under tre fjärdedelar av lektionstiden. Under de 26% då eleverna var 

utspridda i olika lokaler ägnade sig eleverna ofta åt annat än de anvisade arbetsuppgifterna. 
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3.3 Hur upplevs det allmänna klassrumsklimatet? 

3.3.1 Observation 

3.3.1.1 Arbetsro i Finland och Sverige 

Arbetsron har indelats i fem olika teman; respektlöshet för läraren, uppförandeproblematik, 

strukturella störningsmoment, god respektive sämre arbetsro samt musiklyssnande. 

 

Respektlösheten för läraren var mer påtaglig i Sverige där vissa elever var uppkäftiga mot 

läraren, vilket inte sågs på de finska lektionerna. Däremot var detta inget större problem i 

något av länderna. 

 

Med uppförandeproblematik menas att elever exempelvis har ytterkläder, keps eller mössa på 

sig inomhus. Det kan också handla om otillåten lek med mobil, data eller annat material samt 

sen ankomst, fötter på bord eller stol och utvisning från lektion. Det fanns ingen skillnad 

mellan länderna gällande uppförandeproblematiken. Däremot observerades ovan nämnda 

uppförandeproblem både i Finland och i Sverige. 

 

Strukturella störningsmoment innefattar att dörren var öppen ut till korridoren samt att elever 

tilläts utan förbehåll att gå in och ut ur klassrummet. Denna problematik sågs endast i Sverige 

där detta observerades på en tredjedel av lektionerna. 

 

Den goda och den sämre arbetsron definieras utifrån adjektiv som lugn, låg ljudnivå och tyst 

respektive pratigt, hög ljudnivå, oroligt och eleverna arbetar inte med det de ska. Överlag 

observerades en sämre arbetsro i Sverige än i Finland. I Sverige pratade eleverna i högre grad 

om annat än om ämnet i fråga, gjorde inte det som förväntades av dem i högre grad samt var 

mer oroliga och högljudda än de finska eleverna. De finska eleverna var i större grad lugna 

och det var en låg ljudnivå eller helt tyst under lektionerna.  

 

Musiklyssnande: Fler elever i Sverige än i Finland lyssnade på musik under lektionerna. 
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Figur 3 Disciplinärt klimat 

Det förekom inte några konflikter mellan varken elever eller lärare och elev. Eleverna fick i 

medeltal 11 tillsägningar på 60 minuter i Finland medan samma siffra i Sverige var 12. Det 

finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan Finland och Sverige gällande 

parametrarna; konflikt mellan elever, konflikt mellan lärare och elev och tillsägningar till 

elev. 

 

3.3.1.2 Atmosfär i finska och svenska klassrum 

Atmosfären i Finland var atmosfären mer sluten, stel, respektfull samt att eleverna verkade 

vara mer försjunkna i och fokuserade på arbetet. Eleverna i Finland småpratade även mer än 

de svenska elever som istället var mer högljudda. I Sverige var atmosfären mer humoristisk 

emellan eleverna, gemytlig och öppen än i Finland. I båda länderna kännetecknades 

majoriteten av lektionerna av en positiv och glad atmosfär. 
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3.4 Hur ser ledarskapet i klassrummet ut? 

3.4.1 Observation 

 

Figur 4 Elevernas delaktighet i och grad av självständighet 

Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan Finland och Sverige gällande 

parametrarna; frågor och invändningar under lektionen, svar på lärarens frågor och frågar 

läraren om hjälp. Elevernas delaktighet och grad av självständighet i undervisningen varierar 

alltså inte mellan länderna. 

 

3.4.1.1 Finland 

De finska lärarna ger eleverna mer beröm och feedback samt är mer kontrollerande än de 

svenska lärarna. Vidare är de finska lärarna mer tydliga i sitt ledarskap än de svenska. De 

förmedlar en känsla av säkerhet och tydlighet. Lärarna pratar med stark och mörk röst, de är 

vältaliga och tvekar inte. De ger eleverna eget ansvar och respekterar dem. Deras relation med 

eleverna är lätt distanserad och saklig men ändå avslappnad, positiv, hjärtlig och öppen. 

 

3.4.1.2 Sverige 

Lärarna i Sverige är däremot mer instruktiva, förklarande och resonerande än lärarna i 

Finland. De är även mer omvårdande och humoristiska/skämtsamma med eleverna. 

Relationen mellan lärare och elev i Sverige är vänskaplig och kännetecknas av närhet, 

ödmjukhet, omvårdande och förtroende. 
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3.4.2 Intervju 

3.4.2.1 Finland 

De finska lärarna ansåg att det viktigaste eleverna ska ha lärt sig efter den grundläggande 

utbildningen är; grundfärdigheter, veta hur man söker efter kunskap, tro på sig själva, kunna 

studera vidare samt att de fått verktyg för livslångt lärande. En lärares huvuduppgift ansåg de 

vara att undervisa, skapa bra förutsättningar för inlärning, ge dem tro på sig själva samt fostra. 

Alla lärare nämnde att eleven bar ansvar för själva inlärningen men att det är lärarens ansvar 

att skapa förutsättningarna. En lärare säger ”[…]jag kan inte hoppa in i deras huvud[…]”
5
 och 

en annan säger:  

 

[…]ibland är det finns det trista saker i livet också. Och de har inte tid att stanna 

upp och fokusera och det där ansvaret har på något sätt har nog tagits lite ifrån 

dem. Det är klart att det är mitt ansvar många saker. Men nog har de jättestort 

ansvar de också. För den här inlärningen och det är liksom lite vårt jobb att få 

dem att inse det.
6
 

 

De anser också att det är elevernas ansvar att ta med sig material till lektionerna samt följa 

ordningsreglerna. En lärare säger att det finns ordningsregler, att de borde följas och att de gås 

igenom i början av höstterminen. Hon säger även att ”[…]jag tar ju inte riktigt åttorna på 

allvar. Man kan liksom inte bara göra det. Då skulle man vara på dårhus.”
7
 Lärare B påpekar 

problematiken med resultatgapet mellan pojkar och flickor i Finland och berättar att de fått 

fortbildning i hur en jämställdhetsplan ska skrivas men att detta är förhållandevis nytt i 

Finland och att det ännu inte är obligatoriskt på högstadiet.
8
 

 

Typiska lektioner 

De finska lärarna nämnde att den typiska lektionen startas upp med att antingen introducera 

något nytt, ta frånvaro, skriva dagens program på tavlan eller stämma av hur eleverna mår. 

Därefter kontrolleras oftast att läxan är gjord, antingen genom att läraren går runt bland 

eleverna och ser efter i deras häften/böcker eller så tillfrågas endast eleverna. Därefter skiljer 

sig lektionerna åt. De två matematiklärarna introducerar oftast ny teori med övningar, 

                                                 
5
 Lärare C, intervju den 7 april 2011 

6
 Lärare A, intervju den 6 april 2011 

7
 Lärare A, intervju den 6 april 2011 

8
 Lärare B, intervju den 6 april 2011 
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genomgång och/eller konkretisering. Matematiklärarna berättar också att de ofta ber eleverna 

att arbeta parvis för att på så sätt få fram den matematiska diskussionen. Den ena av de två 

anger att de nästan aldrig använder lektionstiden till att räkna i boken utan utnyttjar hela 

lektionstiden till konkretisering, exemplifiering, praktiska övningar eller genomgångar med 

dialogundervisning.
9
 Den ena språkläraren anger att eleverna får läsa tyst och högt samt 

dramatisera vissa kapitel.
10

 De båda språklärarna varierar många olika moment och använder 

läsdagbok, olika pedagogiska lekar samt går igenom grammatik. En av språklärarna betonar 

vikten av det dialogiska klassrummet och att gå in och ut ur texter.
11

 Arbetssätten lärarna 

använder sig av är väldigt varierande, allt ifrån hårt inpräntande med utantillinlärning till par- 

och grupparbete med laborativa metoder, och beror på läraren. 

 

Vad som däremot är gemensamt för de finska lärarna är att läxor alltid ges till varje lektion. 

Lärare A konstaterar att läxornas betydelse för inlärning är stor och säger att ”[…]det där 

arbetet det verkliga inlärningen alltså processandet själv sker hemma då man i lugn och ro gör 

sina uppgifter. Det är då man inser vad det är man inte förstått”
12

. Lärare C poängterar att 

läxorna aldrig får göras på lektionen eftersom den tiden ska utnyttjas fullt ut till 

undervisning.
13

 Dessutom gynnas endast de snabba eleverna om eleverna får göra läxan, 

under lektionstid, då de är färdiga med allt annat.  I Finland är det praxis att dela upp läsåret i 

fem perioder om cirka sju veckor under de tre sista åren på den grundläggande utbildningen. 

Under dessa perioder hade lärarna förhör och test och de flesta hade tre till fyra större prov 

per läsår. En skola hade systematiserat provtillfällena genom att schemalägga första lektionen 

varje onsdagsmorgon till provtid. Detta betyder att eleverna endast har ett prov per vecka men 

långt ifrån alla klasser skrev prov varje onsdag dock ökar frekvensen av prov med elevernas 

ålder. Niorna uppges ha prov större delen av dessa onsdagar. 

 

Betyg 

Lärare A anser att betyg är viktigt och Lärare B säger att det är viktigt med någon form av 

bedömning medan de andra två ser det som ett nödvändigt ont. En lärare anser betyg vara 

”[…]den vidrigaste av lärarens uppgifter[…]”
14

 och att det är skrämmande hur starkt 

                                                 
9
 Lärare C, intervju den 7 april 2011 

10
 Lärare D, intervju den 7 april 2011 

11
 Lärare B, intervju den 6 april 2011 

12
 Lärare A, intervju den 6 april 2011 

13
 Lärare C, intervju den 7 april 2011 

14
 Lärare C, intervju den 7 april 2011 
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elevernas självbild kopplas ihop med betyget. Lärare D är lite mer tveksam och tycker 

förvisso att betyget sätter fart på eleverna och att de behöver feedback samtidigt som hon 

tycker att rättvisefrågan är svår och att det skulle vara ”[…]skönt att skippa det[…]”
15

. Den 

lärare som anger att betyg är viktigt anser att eleverna måste få ett mått på sin kunskap 

eftersom kommentarer som ”Enligt din förmåga klarar du dig bra”
16

 inte säger något om elevens 

egentliga kunskaper. Lärare B anser att en siffra inte speglar vad eleverna är bra och dåliga på 

utan att skriftliga omdömen passar eleverna bättre och anger portfolio som en bra 

utvärdering.
17

 

 

Elever med behov av stöd eller utmaning 

Lärare C anser sig fokusera mest på elever som behöver extra hjälp men hon är samtidigt den 

ena av de två lärarna som konkret ger de starkare eleverna extra utmaningar som egna 

fördjupningar i ett speciellt häfte som lämnas in och bedöms.
18

 Detta kan ge eleverna ett 

högre betyg i slutändan. Den andra läraren som ger extra utmaningar till starkare elever ger 

extra litteratur och uppgifter.
19

 Samtliga lärare berättar att de har en till två speciallärare och 

lika många assistenter på skolorna som stödjer elever med diagnoser eller elever som av andra 

orsaker behöver stöd i skolarbetet. Dessa går in i klasserna efter behov samtidigt som eleverna 

går till speciallärare en till två timmar i veckan, per ämne de behöver stöd i. Lärare B berättar 

att den nya läroplanen är tydligare med dokumenteringen av svaga elever  

 

[…]nu har det ju ändrat vår lag att nya läroplanen kommer att mera precisera hur 

det ska gå till. Och att det ska dokumenteras också och göras upp planer för de 

här i ett tidigt skede. Vilken form av stöd de ska ha. Och det tycker jag är väldigt 

bra det här med dokumenteringen att den blir mer strukturerad
20

 

 

Relationen med eleverna 

Samtliga av de finska lärarna betonar betydelsen av en tydlig vuxenroll i relationen till 

eleverna. De säger; ”[…]man är inte deras vän.”
21

, ”[…]de är inte ens kompis ens vänner på 

det sättet man får inte sänka sig till samma nivå[…]”
22

 och anger att relationen måste vara 

                                                 
15

 Lärare D, intervju den 7 april 2011 
16

 Lärare A, intervju den 6 april 2011 
17

 Lärare B, intervju den 6 april 2011 
18

 Lärare C, intervju den 7 april 2011 
19

 Lärare B, intervju den 6 april 2011 
20

 Ibid. 
21

 Lärare C, intervju den 7 april 2011 
22

 Lärare A, intervju den 6 april 2011 
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professionell, att till exempel kunna hantera provokationer professionellt. De menar att en 

lärare har rätt att hålla på sin integritet och ska samtidigt vara en förebild och upplevas så pass 

trygg att elevernas kan komma och berätta saker. Däremot anger majoriteten att det även är 

viktigt med ett gott socialt klimat och att man har större chans hos eleverna om man möter 

dem som en person. En lärare säger dock när det talas om relationen till eleverna att ”[…]jag 

är inte här för att bli älskad. Utan jag är här för att jag har en uppgift.”
23

 Samma lärare anser 

det vara viktigt att man inte sårar eleverna eller trampar dem på tårna för att det hämmar dem 

just för att de är så väldigt känsliga i tonåren. Lärare B tycker det är viktigt att känna till 

elevens bakgrund för att få förståelse för elevens beteende.
24

 Lärare C är mycket personlig 

men inte privat med sina elever och ser det som en chans att diskutera det som står mellan 

raderna i läroplanen, till exempel att eleverna ska öva sin empatiska förmåga: 

 

[…]om man gör på det sättet har man möjlighet att ta in med eleverna, en massa 

av det här som finns i våra läroplaner men som inte har något ämne.[---]Ett bra 

exempel var att jag med mina nior kunde vi diskutera ganska mycket det här att 

mista någon nära.[–-]När jag min mamma dog i cancer i höstas.
25

 

 

Men hon poängterar samtidigt att läraren är den som har sista ordet. Hon säger: ”[---]väldigt 

mycket diskuterar vi men det hela diskussionen bygger på att de vet att det är jag som är 

arbetsledare jag är boss om vi inte kan komma överens så är det jag som bestämmer[…]”
26

. 

 

3.4.2.2 Sverige 

De svenska lärarna anser att det viktigaste eleverna ska ha förvärvat när de lämnar 

grundskolan är kunskaper, att alla elever når de uppsatta målen, ett förhållningssätt till att 

kämpa, jobba och bita ihop när de går dem emot och att de har de redskap och social 

kompetens som behövs när de ska ut i arbetslivet. De anser även att eleverna ska ha byggt upp 

ett självförtroende och en tro på att de kan. Huvuduppgiften för lärare anser de vara att lära ut, 

förmedla kunskap och hjälpa eleverna att nå målen. Andra viktiga uppgifter som läraren har 

är att vara en vuxen förebild, skapa trygghet, fostra och hjälpa eleverna att bli självständiga. 

                                                 
23

 Ibid. 
24

 Lärare B, intervju den 6 april 2011 
25

 Lärare C, intervju den 7 april 2011 
26

 Lärare C, intervju den 7 april, 2011 
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Vidare anser de att det är deras ansvar att planera och lägga upp undervisningen samt 

verkligen konfirmera att alla elever förstår. En lärare säger:  

 

Mitt ansvarsområde är det mesta, det är jag som måste ha koll på eleverna det är 

jag som måste följa upp det man gör[…]om dom tycker någonting är svårt att jag 

går fram till dom jag kan inte förvänta mig att eleven ska komma till mig och be 

om hjälp
27

 

 

Lärarna anser att eleven framförallt ansvarar för att följa ordningsregler, uppföra sig mot 

varandra och mot lärare, komma i tid, ha med sig material och så vidare. Eleverna ansvarar 

även för sin inlärning. Enligt Rektor 2 har en stor del av skolans och lärarnas ansvar 

förflyttats till hemmet vilket missgynnar elever som inte har föräldrar som kan stödja och 

hjälpa dem. Denna förflyttning tror hon delvis beror på att lärarutbildningen har få 

föreläsningar och mycket eget arbete. Hon menar att lärarstudenterna anammar denna 

arbetsform och tar den med sig in i sin egen undervisning. Hon säger att det blivit en  

 

[---]förskjutning från att ni undervisar här i skolan sen kan man läsa på och så till 

att liksom det här får man göra hemma sitta hemma och har man inga föräldrar 

sådana som kan läsa som kan hjälpa en att söka på nätet som kan titta igenom vad 

man har skrivit då är det faktiskt ganska oschyssta förutsättningar[---]
28

 

 

Vidare menar hon därför att mentorskapet är viktigt i de områden där elever inte får den 

stöttning de behöver hemifrån och att lärarna/mentorerna blir som ställföreträdande föräldrar. 

Hon menar dessutom att skolan idag har till uppgift att just vara kompensatorisk för de elever 

som inte får den omsorg de behöver hemma. Hon säger:  

 

[---]vi ska ha öppet längre vi ska servera frukost hela det här den här 

omsorgsdelen kanske har vidgat det har hamnat på skolan också och det kanske 

för att vi ska vara kompensatoriska lite för dom som inte har den där omsorgen 

hemma så har det blivit att skolan tar på sig det också men när det gäller själva 

undervisningen det är väl där själva förflyttningen från skolan till hemmet[---]
29

 

 

 

                                                 
27

 Lärare H, intervju den 26 april 2011 
28

 Rektor 2, intervju den 26 april 2011 
29

 Ibid. 
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Typiska lektioner 

Lärarna använder sig av varierande arbetsätt och metoder alltifrån genomgångar till 

konkretisering, bloggar och eget arbete. Alla lärare säger dock att de har genomgångar med 

eleverna. Lärare F menar att eleverna tycker bättre om undervisning som är uppstyrd än 

självständiga arbeten. 

 

Det dom inte gillar är att[…]jag till exempel skulle säga så här: Nu statisk 

elektricitet läs själva i boken försök diskutera med varandra eller läs på nätet, gå 

in på datorn och sök efter statisk elektricitet Vad hittar du? Vad står det om det? 

för dom tycker att det tar för lång tid[…]de anser det blir effektivare om[…]vi 

diskuterar tillsammans[…]
30

 

 

Vidare menar samtliga lärare att det har varit alltför mycket projekt- och temaarbeten i skolan 

tidigare och att det har gått ut över baskunskaperna, men att trenden nu går i motsatt riktning 

mot att undervisningen bli alltmer uppstyrd. Det är just detta som lärarna tror är orsaken till 

elevernas försämrade ämneskunskaper i Sverige. Lärare G säger ”[…]allt det här som Jan 

Björklund kallar flum det drabbar faktiskt dom elever som har sämst förutsättningar”
31

. 

Medan Lärare F säger: 

 

[…]jag kan inte be säga till eleven sätt igång och spela tennis och så ändrar rättar 

jag dig efter hand utan jag visar tekniken så här gör du. Jag menar då sparar dom 

ett helt år. Än att dom ska hålla spela lite grann och så börjar dom om du gör 

kanske lite så här ja det ser bra ut yes (klappar i händerna) va bra nu slår du inte i 

taket längre nu slår du rakt fram att dom ska lära sig själva.
32

 

 

Två av lärarna anser dessutom att en bidragande orsak till kunskapsnedgången är den alltför 

klena lärarutbildningen där lärarstudenter inte får tillräckliga ämneskunskaper.
33

 
34

 

 

Vidare ger lärarna i Sverige endast indirekta läxor till sina elever. Eleverna får ut planeringar i 

vilka det framgår hur långt de ska ha hunnit till en viss dag och blir de inte färdiga under 

lektionstid förväntas de arbeta ikapp hemma. Lärare F säger:  

                                                 
30

 Lärare F, intervju den 12 april 2011 
31

 Lärare G, intervju den 12 april 2011 
32

 Lärare F, intervju den 12 april 2011 
33

 Ibid. 
34

 Lärare G, intervju den 12 april 2011 
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[…]det vi jobbar med i skolan ska normalt sett räcka. Men det är som jag säger att 

känner du att du behöver ta hem för att du känner att har inte fått gjort så mycket 

[…]ta hem då för du har en planering du vet vad det är som ska göras.
35

  

 

Eleverna har däremot minst fyra prov per läsår i de olika ämnena förutom i svenskan där de 

endast har något enstaka prov. Syftet med proven är framförallt att just få ett 

bedömningsunderlag. Däremot säger Lärare I:  

 

[…]prov[…]som egentligen är en ganska kass bedömningsform det är många som 

har bra minne och kan sitta en helg och plugga på och få alla rätt på ett prov 

men[…]inte har den där djupare förståelsen
36

 

 

Betyg 

Lärarnas åsikter om betyg går isär men alla är överens om att betygen motiverar och sporrar 

vissa elever och fungerar som morötter och piskor. Däremot menar två av lärarna att 

betygsättningen styr undervisningen i hög grad. De anser att undervisningen styrs in mot prov 

och att moment som skulle vara bättre för eleverna på lång sikt, exempelvis en del kreativa 

moment, stryks. Lärare E säger:  

 

[…]det är klart att dom är viktiga men man märker ju ändå vad man blir styrd i 

dom betygen ändå för att kunna något som man säger rättvisa betyg.[---]Kanske 

styr in mot prov i undervisningen och så kanske man inte gör saker som kanske 

på lång sikt vore viktigare
37

 

 

Andra menar att betygen slår omkull benen för en del elever. Lärare H säger ”[…]andra så 

stjälper det ju verkligen speciellt dom som kanske har svårt för ämnet[…]även fast dom har 

gjort en jätteuppryckning så når dom ändå inte upp till Godkänt och då blir dom liksom 

knäckta”
38

. 

 

 

 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Lärare I, intervju den 26 april 2011 
37

 Lärare E, intervju den 12 april 2011 
38

 Lärare H, intervju den 26 april 2011 
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Elever med behov av stöd eller utmaning 

Lärarna säger att det finns stödinsatser för de svaga eleverna på skolorna. Två av lärarna har 

själva stödundervisning två lektioner per vecka i sina ämnen. Det finns även speciallärare 

knutna till de olika arbetslagen och åtgärdsprogram skrivs. Däremot menar både Lärare H och 

Rektor 2 att insatserna inte sätts in tillräckligt tidigt. Rektor 2 säger ”[…]i Finland får 30-40% 

av eleverna stödundervisning under de första åren och det är ju jättemycket vi nog kanske 

tänker så här ja men med tiden kommer det lösa sig vi kanske sätter in stödet senare[…]”
39

. 

Lärare H säger ”[…]det tar liksom för lång tid innan någon märker att en elev har 

svårigheter[…]man måste larma tidigare[…]det är bättre ju tidigare det händer.”
40

 En av 

lärarna, Lärare F, menar att det är viktigt att eleverna får individualiserade planeringar och 

säger: 

 

[…]jag individualiserar planeringen också så att dom lite svagare som har svårare 

dom gör inte lika mycket. Alltså dom jobbar inte med dom svåra delarna i 

matematik utan man stryker dom som är duktiga man stryker för dom också dom 

behöver inte sitta och göra alla uppgifter utan dom kan vidare jobba med svårare 

uppgifter.[---]Det måstes individualiseras.
41

 

 

Lärare I säger att de starka eleverna inte får några extra utmaningar utan att han prioriterar de 

svaga eleverna.
42

 

 

Relationen med eleverna 

De svenska lärarnas relation med eleverna är varierande. Några menar att relationen ska vara 

vänskaplig och personlig medan Lärare I säger att han har omvärderat sin relation till 

eleverna: 

 

[…]jag har väl lite omvärderat det från att vara lite för mycket kompis till att öka 

distansen lite till eleverna vi pratar ju mycket på den här skolan att vi stöttar 

eleverna nästan för mycket curlar dom och det hämmar deras självständighet och 

eget ansvar[…]jag kommer nog i framtiden ha lite större distans till eleverna så 

där men jag tror det är viktigt att dom känner att jag spelar i samma lag att dom 

känner att det enda ja vill är att det ska gå bra för dom och kan man etablera en 
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sån känsla i relationen att dom har fullt förtroende för mig ja dom litar på mig då 

har man en bra plattform sen kan man va liksom väldigt sträng och man kan 

liksom va hård och krävande och så vidare.
43

 

 

De flesta lärarna menar att relationen ska vara god så att eleverna känner förtroende för dem 

samtidigt som det är läraren som har mandatet att bestämma i klassrummet. Enligt de flesta av 

lärarna ska relationen däremot inte vara alltför vänskaplig. Lärare G säger ”[…]man kan vara 

kompis till en viss gräns men inte det finns gränser så att säga.”
44

 Åsikterna om relationen 

med elevernas hem varierar mycket. Vissa tycker att den är viktig medan andra inte anser det. 

De flesta är i kontakt med hemmet endast då eleverna gjort något dåligt. Endast en lärare 

lyfter att det är viktigt att rapportera när det går bra och menar att man kommer längre med 

positiva återkopplingar än med kritik.
45

 

 

4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra hur klassrumsundervisningen bedrivs i 

två svenska och två finska skolor för att finna möjliga förklaringar till PISA-undersökningens 

resultat. Syftet besvarades med hjälp av följande frågeställningar 

 Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? 

 Hur upplevs det allmänna klassrumsklimatet? 

 Hur ser ledarskapet i klassrummet ut? 

 

4.1 Viktigaste resultaten 

Det viktigaste fyndet i denna studie var den markanta skillnaden mellan hur stor del av 

lektionstiden som läggs på eget arbete i de båda länderna. I de finska skolorna användes 32 % 

av lektionstiden till eget arbete medan samma siffra i Sverige var mer än dubbelt så hög. 

Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att helklassundervisningen i Sverige 

har minskat medan det egna arbetet har ökat under de fyra senaste decennierna (Carlgren et al 

2006, s. 304 f.) Liksom i Andersens (2010, s. 167) jämförande studie mellan Danmark och 

Finland visar även denna studie att lektionsinnehållet i Finland, i jämförelse med Sverige och 
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Danmark, är mer varierat samt att undervisningen oftast är förlagd inom klassrummets fyra 

väggar. 

 

Relationen mellan lärare och elever skiljer sig även åt i de båda länderna. Den är mer 

distanserad och saklig i Finland vilket även Carlgren et al. (2006, s. 313 ff.) framhåller medan 

den i Sverige är mer omvårdande och nära. Det är större variation mellan de svenska lärarnas 

agerande i klassrummet och mellan åsikterna som framkom under intervjuerna än mellan de 

finska lärarnas. Även Österlind (2007, s. 6) påpekar att det finns en stor variation i de svenska 

lärarnas agerade i klassrummet.  

 

Arbetsron i de båda länderna skiljer sig åt i mindre grad. Däremot föreföll de finska 

klassrummen i högre grad utmärkas av låg ljudnivå och mindre rörelse än de svenska 

klassrummen där ljudnivån istället ofta var hög och elever flanerade in och ut ur 

klassrummen. Atmosfären i klassrummen upplevdes som positiv i de båda länderna. Däremot 

var klimatet i de finska klassrummen mer slutet, stelt och respektfullt och eleverna verkade 

ofta vara försjunkna i arbete. Det svenska klassrumsklimatet utmärktes istället av humor, 

gemytlighet och öppenhet och eleverna verkade ofta prata om annat än ämnet. Dock var 

skillnaderna inte starkt framträdande. 

 

Andra skillnader mellan länderna var lärarnas ledarstil och synen på läxor. De finska lärarna 

var mer kontrollerande och mer benägna att ge feedback och beröm. Det framgick även, under 

både intervjuer och observationer, att de finska lärarna hade ett tydligare ledarskap och att 

lärare och elever hade mer markerade roller och ansvarsområden. Andersen (2010, s. 168 ff.) 

visade på liknande skillnader mellan de danska och de finska lärarnas ledarskap. De svenska 

lärarna betonar även ledarskapet men är mer ambivalenta när det kommer till rollfördelning 

och ansvarsområden. Medan de finska lärarna framhåller vikten av att det är eleven som är 

ansvarig för att själv lära sig menar de svenska lärarna att det är läraren som främst har ansvar 

för att eleven lär sig och når målen. Vidare framhåller majoriteten av de svenska lärarna 

många negativa aspekter med eget arbete. Trots detta ägnas ändå stor del av lektionstiden till 

just det. Orsaken till denna status quo kanske beror på att katederundervisning länge varit 

föraktat och att det förändrade synsättet gentemot detta inte förankrats i tillräckligt stor 

utsträckning för att få till en förändring. Majoriteten av de svenska lärarna ger nästan aldrig 

läxor utan hänvisar till att eleven själv ansvarar för hinna med planeringen för de olika 
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arbetsområdena. Detta stämmer väl överens med Österlinds (2007, s. 6) resonemang om att 

eleverna har både fått mer valfrihet och ansvar i den svenska skolan. De finska lärarna ger 

däremot nästan alltid läxor och framhåller även vikten av läxornas betydelse för inlärningen. 

 

4.1.1 Finland 

Tolkas resultaten genom Stensmos (2000, s. 12) ledarstilsteori så var de finska lärarna överlag 

mer uppgiftsorienterade i sitt ledarskap vilket främst tar sig uttryck i kontrollen, motivationen 

och individualiseringen. Den uppgiftsorienterade ledarstilen i Finland påverkar och styr 

undervisningen, skapar ett lugnt klassrumsklimat och sätter tydliga gränser i relationen mellan 

lärare och elev. Eleverna sitter i större grad i helklass inom klassrummets fyra väggar. Därför 

har de finska lärarna också lättare att kontrollera att eleverna gör vad som förväntas av dem 

och har en överblick över att de har ett ändamålsenligt klassrumsbeteende. Detta leder även 

till att lärarna lättare kan ge feedback och beröm samt följa upp elevens arbete under 

processen. Kontrollen av både elevernas arbete och beteende utövas således främst av läraren. 

Det var vanligt förekommande att hela klassen utförde samma uppgifter. De finska lärarna 

utgick således från en kollektiv läroplan där individualiseringen bestod i att de snabbare 

eleverna gavs extra uppgifter i väntan på de övriga. 

 

4.1.2 Sverige 

Tolkas resultaten genom Stensmos (2000, s. 12) ledarstilsteori så hade de svenska lärarna en 

mer elevorienterad ledarstil vilket styrde undervisningen och skapade ett mer rörigt 

klassrumsklimat. Eleverna tilläts i större utsträckning sitta på valfri plats i skolan med eget 

arbete. Läraren hade således inte full överblick av klassen utan var långa stunder frånvarande 

när andra elever i andra lokaler behövde stöd. Kontrollen påverkades också av den indirekta 

läxan vilket innebar att eleverna själva förväntades ta hem det som inte hanns med i skolan. 

Läraren satte agendan men eleverna förväntades vara aktiva och av egen kraft följa den. Den 

elevorienterade lärarstilen utmärkte sig främst i den nära och omvårdande relationen vilket 

skapade ett öppet, humoristiskt och gemytligt klimat. Vad som vidare utmärker den 

elevorienterade lärarstilen är just att läraren har en stark tilltro till att eleven har en inre 

motivation och att läraren fungerar som en handledare i elevernas egna arbete, vilket också 

visade sig hos de observerade svenska lärarna. Trots att majoriteten av de svenska lärarna 

uttrycker ett missnöje över eget arbete utmärktes de flesta lektioner av just det. Flera av de 
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svenska lärarna menade att eleverna i för stor utsträckning lämnades ensamma med det egna 

arbetet och att arbetsformen med längre projektarbete och forskning försämrade 

undervisningen och ineffektiviserade den. Lärarna menade att många elever är för unga för att 

klara målen endast genom eget ansvar. Dessutom bekräftade de svenska lärarna bilden av att 

kunskapsnivån hos de svenska eleverna sjunker och att något måste göras. 

 

4.2 Förklaringar till PISA-resultaten 

Beror det sjunkande PISA-resultatet i Sverige på just de svenska lärarnas arbetssätt med eget 

arbete och uppsplittring av klassen i olika lokaler? I så fall kan en slutsats göras av denna 

studie: Elevorienterad ledarstil missgynnar elevernas kunskapsresultat på grund av att 

eleverna inte klarar av att nå upp till samma kunskapsnivå som i uppgiftsorienterad lärarstil. I 

den senare står uppgiften och kunskaperna i fokus medan den tidigare sätter elevens intresse 

och förutsättningar i fokus. En orsak till att den uppgiftsorienterade ledarstilen möjligen kan 

generera bättre kunskapsresultat kan bero på att eleverna inte får samma utrymme, som i den 

elevorienterade ledarstilen, att göra annat än skolarbete. Detta eftersom den 

uppgiftsorienterade ledarstilen kan innebära att läraren är mer kontrollerande (Stensmo 2000, 

s. 12). I och med den ökade individualiseringen i samhället tillsammans med det 

mångkulturella samhället behöver skolan möta olika sorters behov i en mycket heterogen 

grupp. Syftet med införandet av den obligatoriska grundskolan var att utjämna skillnader 

mellan olika samhällsklasser genom att differentiera inom klassen (Linde 2005, s. 22). 

Differentieringen har i dagens läroplan en tydlig plats där varje individ ska utbildas utifrån 

sina förutsättningar. För att följa läroplanen krävs ett mycket individualiserat arbetssätt vilket 

har manat fram projektarbeten, handledande lärare, elevers eget forskande etc. Detta har i sin 

tur gynnat de redan starkare eleverna som kanske kommer från stödjande hem med hög 

utbildade föräldrar. Elevens bakgrund och historia har således bestämt elevens framgång i 

skolan och syftet med den obligatoriska grundskolan är därmed avtagande. Det senaste PISA-

resultatet rapporterade om försämrade kunskaper hos 15-åringa svenska elever, minskad 

likvärdighet skolor emellan och ökade skillnader mellan de bäst presterande eleverna och de 

sämst presterade eleverna. 

 

Däremot är det inte säkert att Sverige skulle prestera bättre resultat i PISA-undersökningen 

även om de svenska lärarna anammade de finska lärarnas ledarstil. De finns stora kulturella 
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och historiska skillnader mellan länderna. Finland har varit delaktig i båda världskrigen och 

förlorat både mantal och landområden vilket har traumatiserat stora delar av befolkningen 

(NE [2011-03-08c]; NE [2011-03-08d]). Sverige däremot har inte utkämpat krig på eget 

territorium sedan 1809 utan är istället, sedan andra världskrigets slut, starkt präglat av 

invandring både i form av arbetsinvandring och flyktingmottagning (NE [2011-04-19a]). 

Sverige har en mer heterogen befolkning än Finland, med olika bakgrund, kultur och språk 

vilket påverkar lärarnas arbete samt skolornas resultat på standardiserade test. Som Paulin 

Gibbons säger ”standardiserade test kan ge en synnerlig missvisande bild av både elevernas 

skolframgång och kvaliteten på undervisningen i skolor med ett stort antal andraspråkselever” 

(Gibbons 2006, s. 10). Sveriges sämre resultat kan kanske till viss del förklaras med ett stort 

antal andraspråkselever.  

 

En annan förklaring till varför likvärdigheten har minskat i Sverige till skillnad från Finland 

kan vara att det är mer konkurrens om elever mellan skolorna i Sverige och att fler elever 

väljer att gå i friskolor, år 2009/2010 fanns hela 709 fristående grundskolor i Sverige 

(Skolverket 2011-03-22). Detta menar PISA själva leder till minskad likvärdighet mellan 

skolor vilket får sämre elevresultat som följd (Skolverket 2010a, s.142 f.; OECD 2010a, s. 80 

ff.). Det finska och det svenska skolsystemet skiljer sig dock inte nämnvärt åt. Den största 

skillnaden går att finna i att eleverna i Finland har läroplikt, vilket innebär att det är 

vårdnadshavarens ansvar att eleven lär sig, medan eleverna i Sverige har skolplikt, vilket 

innebär att eleverna enligt lag är tvungna att gå i skola (7 kap. 26§ Lag om grundläggande 

utbildning (628/1998); kap 3. 1§, 2§, 7§, 11§ Skollag (1985:1100)). Således kan den finska 

skollagen tolkas ha högre förväntningar på eleverna från början genom att fokusera på 

kunskapen istället för skolgången. Antalet timmar under den nioåriga grundskolan skiljer sig 

också mellan länderna där Finland har 293 timmar mindre svenskundervisning än Sverige (se 

Bilaga 4). 

 

Det kan också vara så att de svenska eleverna får med sig andra kunskaper från grundskolan, 

vilka inte är lika lätta att kvantifiera, än de finska eleverna. Enligt Englund (2009, s. 31) mäter 

standardiserade tester kvaliteten på länders skolsystem och skolor enbart genom att mäta lätt 

mätbara kunskaper på ett icke så tidskrävande sätt. Det som är svårare och mer tidskrävande 

att mäta så som elevernas förmåga till reflektion, kommunikation och argumentation hamnar i 
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skymundan för det lätt kvantifierbara, - kvalitéer som även är viktiga för demokrati och för 

eleverna i deras fortsatta liv.  

 

Resultaten i denna studie representerar enbart de fyra skolor som besökts däremot ger de en 

antydan till hur klassrumsundervisningen i allmänhet bedrivs i finska och svenska skolor. För 

att få mer generaliserbara resultat behövs fler skolor ingå i studien.  

 

4.3 Självkritik 

Om studien skulle upprepas hade ett noggrannare observationsschema utarbetas och 

intervjuerna skulle genomföras med inte bara några utan samtliga lärare som observerades. 

Detta för att öka både validiteten och reliabiliteten i studien. Dessutom skulle det endast ha 

gjorts ett urval till klassrumsobservationerna av de ämnen som motsvarar PISA-

undersökningens ämnesområden.    

 

4.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare på hur det fria skolvalet påverkar skolor, vilken 

inverkan föräldrarna har på elevens skolresultat och de bakomliggande orsakerna till det. 

Dessutom behövs mer forskning om PISA-undersökningens validitet och granskning av 

OECD:s organisation för att kritiskt kunna ifrågasätta PISA-undersökningens resultat. För att 

få ett mer tillförlitligt resultat att dra slutsatser om behövs ett större urval från båda länderna. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra hur 

klassrumsundervisningen bedrivs i två svenska och två finska skolor för att finna möjliga 

förklaringar till PISA-undersökningens resultat.  

Frågeställningar: 

 Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? 

 Hur upplevs det allmänna klassrumsklimatet? 

 Hur ser ledarskapet i klassrummet ut? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Education, PISA, OECD, classroom, Finland, Sweden, Nordic, teaching, school, 
 

 

Var har du sökt? 

CSA 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

CSA: PISA* and Finland*, Finland* and social exclusion* and education*, PISA* and 

Finland* and teacher*, school* and education* and Nordic*, PISA* and OECD* 

 

Kommentarer 

Det var svårt att finna tidigare klassrumsforskning om Sverige. Många artiklar hittades 

genom andra studiers litteraturlista.  

 



 

Bilaga 2 

Observationsmall 

Observatör/er: 

Datum: 

Tid:  

Klass: 

Antal elever: 

Lektion: 

Lärarens kön: 

Lärarens erfarenhet: 

Assistent: 

Plats i klassrummet (av observatörerna): 

Hur ser klassrummet ut: 

 

 

 

Typ av undervisning Tid 

Katederundervisning  

Eget arbete  

Grupparbete  

Alla elever är i klassrummet  

Eleverna är utspridda i olika lokaler  



 

 

 

 

  

Händelser i klassrummet Antal pojke Antal flicka 

Frågor, invändningar under 

genomgång/katederundervisning 

  

Konflikter mellan elever där läraren 

bryter in 

  

Konflikter mellan lärare elev   

Läraren tillsägningar till eleven   



 

Generell uppskattning av: 

Arbetsro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfär i klassrummet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation lärare-elev:  

 

  



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor: 
 
1. Hur ser du på din roll som lärare? 

a. Vad anser du vara lärarens huvuduppgift? 
i. Prioritera! 

 
2. Hur ser en typisk lektion ut hos dig? 
 
3. Vad har ni arbetat med under läsåret? 

a. Vilken nivå? 
 
4. Vilka arbetssätt använder du och varför? 

a. I vilken grad använder du de olika arbetssätten? 
 
5. Hur definierar du eget arbete? 

a. I vilken grad arbetar eleverna med eget arbete? 
 
6. Vad anser du vara elevens respektive lärarens ansvarsområden? 

a. Hur stor del av eget arbete har ni i undervisningen? 
b. Hur mycket läxor ger du per vecka? 
c. Om en elev inte gjort läxan vad händer då? 
d. Hur ofta har ni prov - tester? 

 
7. Vilka åsikter har du om betyg? 

a. Är det viktigt med betyg? 
i. Varför? – Varför inte? 

 
8. Vilken relation tycker du läraren bör ha med  

a. Eleven? 
b. Elevens hem? 

i. Vilken kontakt har du med hemmet? 
 
9. Vad är viktigast att eleven har förvärvat efter grundskolan? 
 
10. Vilka styrkor, svagheter anser du den finska/svenska skolan har? 

a. Vad tror du är främsta anledningen till de finska framgångarna internationellt? 
 
11. Hur arbetar ni med svaga elever? 
  



 

Bilaga 4 

Timfördelning per ämne/ämnesgrupp under grundläggande utbildningen/grundskolan 

 

 

Finland 
 

Sverige   
Konst- och färdighetsämnen (totalt antal 

timmar) 
1596   

- Bildkonst 228 Bild                             230 

- Musik 199,5 Musik 230 

- Slöjd 313,5 Slöjd 330 

- Gymnastik 513 Idrott och hälsa                 500 

Huslig ekonomi 85,5 Hem- och konsumentkunskap        118 

Modersmål och litteratur 1197 Svenska 1 490 

Språk som påbörjas 456 Engelska 480 

i årskurs 1-6 (A-språk)    

Språk som påbörjas 171   

i årskurs 7-9 (B-språk)    

Matematik 912 Matematik 900 

Religion eller 313,5 SO 885 

Livsåskådningskunskap  - Geografi  

Historia & samhällslära 285 - Historia  

  - Religionskunskap  

  - Samhällskunskap  

Miljö- och naturkunskap (totalt antal 

timmar) 
883,5 NO 800 

- Omgivningslära  - Biologi  
 

- Biologi & Geografi 285 - Fysik  

- Fysik & Kemi 256,5 - Kemi  

- Hälsokunskap 85,5 - Teknik  

Frivilligt A-språk 342 Språkval 320 

Valfria ämnen 370,5 Elevens val                      382 

Elevhandledning 57 Skolans val                600 

Elevens minimala timmantal 6 327 Totalt garanterat antal timmar                           6 665 

(Utbildningsstyrelsen 2004, s. 298) 
 

(Skollag (1985:1100) Bilaga 3) 
 


