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Sammanfattning 

Uppstatsens huvudsyfte är att försöka finna tänkbara förklaringar till varför grundskoleelever 

i Finland presterar bättre i internationella kunskapsmätningar än svenska elever. Genom en 

jämförande fallstudie, av typen mest lika design, där alternativa förklaringar utesluts genom 

att de förekommer i båda utbildningssystemen isoleras effekten av den avsedda 

förklaringsvariabeln. Förutsättningarna för ledarskapet på olika nivåer inom 

utbildningssystemen utgör variabeln som avser förklara resultatskillnaden mellan Sverige 

och Finland i internationella kunskapsmätningar. Ledarskapet delas upp i kategorierna 

förvaltningsmodell, utvärdering, decentralisering och professionen. Varje kategori 

operationaliseras och undersöks separat inom båda utbildningssystemen. Empirin i 

undersökningen utgörs av lagtexter, läroplaner, myndighetsinformation och data från andra 

vetenskapliga undersökningar som analyseras för att beskriva ledarskapets förutsättningar 

inom respektive utbildningssystem. I resultatet framkommer det att den största variationen 

påträffas i förvaltningsmodell och profession men även viss skillnad i kategorin 

decentralisering. Därefter utvecklas resonemanget att professionsstatusen och 

förvaltningsmodellen i Finland skapar bättre förutsättningar för ledarskap och samarbete 

mellan skolor vilket leder till högre resultat i internationella mätningar. Slutligen hävdas det 

att samtliga resonemang som kan föras utifrån resultatet utgår från läraryrkets 

professionalitet vilket innebär att den aspekten av ledarskapet betraktas som en viktig 

förutsättning i ett framgångsrikt utbildningssystem.     

 

Nyckelord: Utbildningssystem, internationella kunskapsmätningar, systemövergripande 

ledarskap, Sverige, Finland.  
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Inledning 

Nyhetsrapporteringen om krisen i den svenska skolan utgör ett återkommande tema som 

publiceras i många dagstidningar. I Dagens Nyheter (2010-12-07) uttalade sig Pontus 

Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, om situationen 

i svensk skola. Han menade att om man inte lyckas vända den negativa trenden kommer det 

påverka Sveriges tillväxt och i förlängningen landets välstånd (Jogestrand, Gunér & 

Wallström, 2010). Roten till Braunerhjelms oro härstammar från resultaten i internationella 

kunskapsmätningar som genomförts av The Organisation of Economic Co-operation and 

Development (OECD) närmare bestämt Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2009. Sveriges placering i dessa mätningar inom kunskapsområdena matematik, 

naturvetenskap och läsning har försämrats och befinner sig numer inom gränsvärdena för 

OECD genomsnittet (OECD a, 2010, s. 50, 134, 150). Ytterligare en organisation som 

genomför internationella kunskapsmätningar där Sverige deltar är International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Senaste resultaten från mätningarna 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 och Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011 publicerades i december 2012 vilket gav 

nyhetsmedierna anledning att återigen belysa svenska elevers prestationer. I Svenska 

Dagbladet (2012-12-11) kommenterar utbildningsminister Jan Björklund de senaste 

resultaten från IEA. Han säger att resultaten är bekymmersamma och att matematiken har 

blivit det stora krisämnet i svensk skola.  

I samma artikel uttalar sig politiker om tänkbara orsaker till problemet med svenska elevers 

sjunkande resultat. Jan Björklund hävdar att eleverna ägnar sig åt självständigt arbete i för 

stor utsträckning och att mer katederundervisning skulle generera bättre resultat inom 

matematiken. Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för socialdemokraterna menar att 

försämringen är ett resultat av regeringens skattepolitik där ekonomiska satsningar på 

skolan inte är en prioritet. Ett alternativt användningsområde av resultaten från IEA 

mätningarna föreslås av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Ekström vill rikta 

uppmärksamheten mot våra nordiska grannländer som t.ex. Norge som lyckats förbättra 

sina resultat sedan mätningen från 2007 (Stockholm TT, 2012-12-11). 

Min utgångspunkt för att söka svar på frågan, varför Sveriges elevers resultat försämras i 

internationella kunskapsmätningar, efterliknar Ekströms tillskott till Svd artikeln. Sveriges 

grannland som, enligt mig, är av största intresse i denna fråga är dock inte Norge utan 

Finland. I internationella kunskapsmätningar genomförda från år 2000 fram till idag har 

finska elever placerats bland de tio bästa nationerna inom samtliga kunskapsområden 

(OECD, 2001; 2004; 2007; 2010 a, IEA, 2000; 2012; IEA a, 2012). Då Finland utgör det 

nordiska land som presterat bäst i internationella kunskapsmätningar under det gångna 

årtiondet är det ett rimligt antagande att våra grannar i öst har något att lära oss om att lära 

ut. Jag ska försöka närma mig en förklaring till varför Finland presterar bättre i 

internationella kunskapsmätningar än Sverige genom en jämförande fallstudie. Då det finska 

och svenska utbildningssystemet har många gemensamma strukturer kommer jag fokusera 
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på områden där de skiljer sig åt. Ett sådant område som aktualiseras i nästa avsnitt är det 

systemövergripande ledarskapet vilket utgörs av ansvarsfördelning mellan olika aktörer på 

olika nivåer samt förvaltnings- och utvärderingsmodell. 
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Tidigare forskning 

Om internationella kunskapsmätningar 

I samband med publiceringen av de nya resultaten från IEA undersökningen från 2011 

uttalade sig Ulf P Lundgren, pedagogikprofessor vid Uppsala universitet, i Svenska Dagbladet 

om internationella kunskapsmätningar. Enligt Lundgren spriddes katastroflöpsedlar i 

Tyskland när resultaten från den första PISA mätningen publicerades där tyska elever 

presterat dåligt (Stockholm TT, 2012). OECD och IEA undersökningarna har skapat liknande 

löpsedlar i Sverige från år 2000. Den intensiva mediala rapporteringen av temat ger 

vittnesbörd om hur dessa kunskapsmätningar har slagkraft i nationella skolsystem. 

Traditionellt har styrning och utvärdering av skolsystem varit förankrad i ett lands historia 

och institutionella arv (Pettersson, 2008, s. 68). Den utökade globaliseringen genom bl.a. 

informationsteknologisk utveckling har dock förändrat hur styrning och utvärdering av 

utbildning organiseras. Det har skett en förskjutning från att betrakta kvalitet inom ett 

skolsystem utifrån nationellt grundade argument till internationellt grundade argument som 

resultatprestationer i t.ex. TIMSS 2011. Formuleringsarenan för dessa kvalitetsargument 

utgörs av internationella organisationer som OECD, Europeiska Unionen (EU), United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) och World Trade Organisation 

(WTO) vilka är benägna att bedöma utbildning utifrån kvantitativa mätningar framför 

kvalitativa (Pettersson, 2008, s. 69).  

Syftet med internationella kunskapsmätningar kan delas upp på två där ena syftet är 

forskning och det andra är policybildning. Forskningen utgörs oftast av komparativ 

pedagogik där spridandet av olika synsätt är ett prioriterat fokus. Den komparativa 

pedagogiken kom att bli en del av den akademiska pedagogiken genom uppkomsten av 

forskningsinstitut och forskningstidsskrifter där den komparativa pedagogiken utvecklades. 

Kunskapsmätningars betydelse för policymakare är att skapa beslutsunderlag för hur det 

nationella ramverket för hur lärarutbildning, resursallokering, resultat, mål och lärande ska 

institutionaliseras. Mätningarna erbjuder information om olika utbildningssystems 

prestationer och kan häri användas som styrinstrument. Resultaten från mätningarna kan 

användas av politiker för att driva eller locka lärares pedagogiska arbete i önskvärd riktning. 

Dessutom kan det användas till att synliggöra vilken del av lärarprofessionen som är i behov 

av förändring (Pettersson, 2008, s. 70). 

TIMSS och PISA som mätinstrument 

Det är inte ovanligt att PISA och TIMSS ifrågasätts som mätinstrument för 

kvalitetsutbildning. TIMSS undersökningen som konstrueras med ett läroplansperspektiv tar 

element ur alla deltagande nationers läroplaner för att skapa en generell läroplan utifrån 

vilken testfrågorna bildas. Häri riktas kritik mot att IEA försöker skapa en gemensam 

”skolkunskap” som är rådande i såväl Egypten som USA och Sverige. Resultatet blir snarare 

att olikheterna i samtliga läroplaner rensas ut och det kvarvarande utgör endast en minsta 
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gemensamma nämnare vilket kan liknas vid en konservativ läroplanstyp (Karlsson Vestman 

& Andersson, 2007, s. 88). 

Internationella kunskapsmätningar får även kritik då de sägs förespråka marknadsliberala 

värderingar. Genom denna typ av jämförande studier som producerar medeltal för ett lands 

utbildningsprestationer skapas en rangordning som framkallar konkurrens mellan 

deltagarländerna. Konkurrensen driver länder till en harmonisering av läroplaner då man 

genom att rangordna utbildningssystem kan framhäva den mest framgångsrika 

utbildningspolicyn. Det övergripande syftet med harmoniseringen av läroplaner sägs vara att 

skapa förutsättningar för utökat ekonomiskt samarbete.  Undersökningarna PISA och TIMSS 

säger heller ingen om hur pass väl eleverna uppnår nationellt uppställda mål (Karlsson 

Vestman & Andersson, 2007, s. 90; Pettersson, 2008, s. 189). Utifrån den globala 

konkurrensen kan harmonieringen av utbildningssystem betraktas som ett eftersträvansvärt 

mål, dock kan detta perspektiv ifrågasättas. Enligt Pettersson (2008, s. 188) visar studier att 

regioner med hög konkurrenskraft är kraftigt heterogen då det är centralt för innovativt 

tänkande. Om internationella samarbetsorganisationer skapar en fullständigt harmoniserad 

utbildningspolicy finns risk för att nationers innovativa kraft går förlorad.  

Komparativ pedagogik 

Ett forskningsområde inom den komparativa pedagogiken som jag ämnar beskriva närmare 

är jämförande fallstudier av nationella utbildningssystem. Flertalet av dessa studier som 

påträffats baseras på klassrumsobservationer och intervjuer. Ørsted Andersen (2010, s. 169) 

har genomfört en jämförande fallstudie mellan Danmarks och Finlands klassrumspraktik med 

avsikten att förklara diskrepansen i resultaten mellan länderna i PISA mätningarna. Då 

Ørsted Andersen (2010, s. 161) granskar resultaten från PISA undersökningen framkommer 

det att skillnaden i prestationsresultatet mellan ländernas elever främst utgörs av den lägst 

presterande kvartilen av urvalet. De finska eleverna som presterat sämst har uppnått ett 

betydligt högre resultat än Danmarks lågpresterande elever. Klassrumsobservationerna i 

studien erbjuder en förklaring till detta resultat då det har noterats att Danska elever som 

presterar i underkant ägnar sig åt att skvallra, leka med mobiltelefonen eller störa andra 

elever vid lektionstid avsedd för eget arbete. De finska eleverna med liknande 

förutsättningar engagerar sig i lärande aktiviteter i större utsträckning.  

Resultaten från Ørsted Andersens (2010, s. 171) studie visar att det finns väsentliga 

skillnader i vad de två länderna prioriterar i utbildningssystemet. Det Danska systemet 

fokuserar på den individuella elevens trivsel, inlärningsstil samt involverar elever i planering 

och utvärdering av undervisningsprocessen. Språket som används i de Danska klassrumen är 

vardagligt och påminner om hur man talar inom familjen eller med kamrater. Lärarna i det 

Danska skolsystemet ser sig själva som undervisningsrådgivare och beskriver sig ofta som 

jämlikar med eleverna och ibland som underordnade elevernas föräldrar. Kontrasterna blir 

skarpa i jämförelse med Finland där man har ett större fokus på undervisningens utfall och 

hur klassen fungerar som en enhet. Dessutom betraktas klassrummet mer som lärarens 
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domän där språkbruket är av akademisk karaktär och lärarna betraktar sig själva som 

klassrumsledare. 

Det som är av störst intresse för mig i jämförelsen mellan Danmarks och Finlands 

utbildningssystem är hur respektive system tycks generera olika typer av 

klassrumsledarskap. Enligt  Ørsted Andersen (2010, s. 174) råder en stor nivåskillnad inom 

lärarutbildningen mellan de två länderna där Danmarks lärarutbildning ställer lägre krav och 

skapar en arbetarklassidentitet bland lärarna. I Finland är utbildningen utpräglat akademisk 

och lärarna åtnjuter ett större förtroende och mer respekt i samhället. Min tanke är att 

skillnaden i professionsrollen kan säga något om varför finska elever presterar bättre i PISA 

undersökningar än Danska. 

En liknande jämförelse mellan Finlands och Sveriges utbildningssystem har genomförts som 

examensarbete av Granskog och Nordin (2011). Metoden som tillämpades var återigen 

intervjuer och klassrumsobservationer och jämförelsen motiveras av resultatskillnaden i 

internationella kunskapsmätningar. Ett intressant resultat som studien blottlade var 

skillnaden i hur mycket av lektionstiden som tillägnades eget elevarbete. I Finland kunde det 

sammanfattas till 32 % och i Sverige 70 % (Granskog & Nordin, 2011, s. 35). Ytterligare 

föreslår Granskog och Nordin (2011, s. 50) att anledningen till resultatskillnaden i de 

internationella kunskapsmätningarna kan förklaras av att man i Svensk skola tillämpar 

elevorienterad ledarstil i klassrummet. Detta innebär att eleverna har större möjlighet att 

ägna sig åt annat än skolarbete under lektionen. I Finland tillämpas uppgiftsorienterad 

ledarstil där läraren utövar större kontroll över vad eleverna gör i klassrummet. 

De viktiga fynden som Granskog och Nordin gör i sitt examensarbete i jämförelsen mellan 

Sveriges och Finlands klassrumspraktik korrelerar väl med resultaten från Ørsted Andersen 

jämförelse mellan Danmark och Finland. Ørsted Andersens (2010, s. 168) studie visar att 

läraren i det finländska klassrummet har klassen samlad under längre perioder av lektionen 

samt utövar tydligare kontroll av elevarbetet.  

Mitt intresse för Finlands utbildningssystem härstammar från mina egna fynd i en 

jämförande fallstudie mellan Sveriges och Finlands utbildningssystem vilket utgjorde min 

kandidatuppsats i statsvetenskap (Pihl 2012, s. 6). Undersökningen, likt (Granskog & Nordin, 

2011) och (Ørsted Andersen, 2010), ämnade söka svar på frågan varför finska elever 

presterar högre resultat i internationella kunskapsmätningar än svenska elever. Studien tog 

avstamp i systemövergripande faktorer som enligt OECD karaktäriserar ett framgångsrikt 

skolsystem. Faktorerna var utvärdering och ansvarsutkrävande, resurser investerade i 

skolan, skolval och konkurrens samt styrning och organisering av skolan. Dessa kom att 

utgöra undersökningens oberoende variabler och skulle således förklara skillnaden mellan 

finska och svenska elevers resultatprestationer i internationella kunskapsmätningar. 

Studien genomfördes som en jämförande fallstudie där skollagar, läroplaner och 

myndighetsinformation inom respektive system analyserades och tolkades. Resultatet från 



9 
 

fallstudien visade att den största variationen mellan utbildningssystemen fanns inom 

variabeln som uppmätte utvärdering och ansvarsutkrävande. Det visade sig att finska skolor 

inte tillämpar externa standardiserade prov i grundskolan samt har ingen myndighet för 

skolinspektion (Pihl 2012, s. 31). Det förekom även variation i andra variabler men här var 

skillnaden mest påtaglig. Att frånvaron av dessa metoder för utvärdering och 

ansvarsutkrävande ensamt skulle förklara resultatskillnaden i internationella 

kunskapsmätningar upplevdes som osannolikt vilket talade för behovet av processpårning av 

orsaksmekanismer.  

Utgångspunkten utgjordes av variabeln som uppmätte utvärdering och ansvarsutkrävande 

vilket påverkade variabeln som mätte skolval och konkurrens som också den uppvisade viss 

variation mellan skolsystemen. Följaktligen frånvaron av externa standardiserade prov 

omöjliggör förekomsten av konkurrens inom Finlands utbildningssystem då det inte existerar 

någon jämförbar data mellan skolor inom landet som elever och föräldrar kan ta del av. 

Därefter drivs tesen att detta påverkar nivån av förtroende inom det finska 

utbildningssystemet då behovet av extern kontroll och marknadsdisciplinering inte anses 

vara ett behov (Pihl 2012,s. 37). Resultaten och slutsatserna av min tidigare undersökning 

samt andra liknande undersökningar har drivit mig till att betrakta samma fenomen, finska 

elevers höga resultat i internationella mätningar, på ett alternativt vis. Nämligen att finska 

elevers resultat är en produkt av hur ledarskapet fördelas och organiseras via 

förvaltningsmodeller, utvärdering och professionalisering, på olika nivåer i 

utbildningssystemet. 

Systemövergripande ledarskap 

Organisations- och utvärderingsformer samt ansvarsfördelning i ledarskapet av 

utbildningssystemet på olika nivåer utgör det systemövergripande ledarskapet. 

Systemledarskapet aktualiseras som en väsentlig förutsättning för ett framgångsrikt 

utbildningssystem i OECD publikationen: Improving school leadership av Pont, Nusche och 

Hopkins (2008). Ett välfungerande systemövergripande ledarskap måste karaktäriseras av 

rationella fördelningar av ansvar och inom skolan. Här avses fördelningen av ekonomiskt 

ansvar vilket inte nödvändigtvis måste vara rektorns huvudsakliga arbetsuppgift. Genom 

möjlighet att delegera sådant ansvar till andra medarbetare i organisationen kan rektorn 

istället fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Ett utökat samarbete mellan skolor och 

rektorer framhålls också som avgörande för ett framgångsrikt utbildningssystem (Pont, 

Nusche & Hopkins, 2008, s. 264). Detta fynd går emot vad mycket av skolforskning med ett 

ekonomiskt perspektiv menar karaktäriserar ett effektivt och framgångsrikt 

utbildningsystem där det ofta hävdas att konkurrens mellan skolledare inom ett 

utbildningssystem leder till bättre resultat (Hoxby 2003, s. 61; Sandström & Bergström, 

2005, s. 379). 

Pont et al. (2008, s. 64) menar att förutsättningarna för ett väl fungerade 

systemövergripande ledarskap i ett utbildningssystem genereras av utbildningspolicy som 
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utgör det institutionella ramverket för verksamheten. Utbildningspolicyn påverkar delar av 

utbildningssystemet som ligger utanför den individuella skolans handlingsutrymme. Mer 

specifikt bör utbildningspolicyn syfta till att underlätta för undervisningsprofessionen att 

påverka det lagliga och institutionella ramverket för utbildningssystemet. Policy måste också 

syfta till att skapa en effektiv infrastruktur för distribueringen av pedagogisk kunskap till 

lärare och skolledare. Vidare måste policy syfta till att skapa en karriärstruktur som främjar 

utvecklingen mot goda ledarskapsroller.  

Begreppsdefinition 

Det systemövergripande ledarskapet avser i detta sammanhang hur ledarskapets 

förutsättningar formas på central nivå samt hur ansvar och ledarskap fördelas mellan olika 

nivåer samt hur verksamheten utvärderas (Pont et al., 2008, s. 26). Benämns även som 

systemledarskap. 
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Bakgrund 

Undersökningen medför att ett pålitligt mått av kunskapsnivå inom respektive 

utbildningssystem tillhandahålls. Det finns huvudsakligen två aktörer som tillhandahåller 

sådana kunskapsmätningar nämligen OECD vars mätning kallas PISA samt IEA vars mätning 

kallas TIMSS, PIRLS och International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). I denna 

undersökning har jag valt att använda mig av kunskapsmätningen från IEA som heter TIMSS 

2011. Valet motiveras av att TIMSS 2011 är den mest aktuella internationella 

kunskapsmätningen där både Sverige och Finland deltar som finns att tillgå. Dessutom har 

Finland inte deltagit i IEA:s kunskapsmätningar sedan 1999 då de hamnade på 14:e plats i 

matematik (IEA, 2000, s. 32). I uppsatsen kommer det dock förekomma hänvisningar till 

kunskapsmätningar från OECD men endast för att visa att Finland har legat bra till i dessa 

kunskapsmätningar under en sammanhängande tioårs period. Härmed kommer IEA och 

TIMSS beskrivas närmare. 

Grunden för IEA som skrivs ut International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement lades år 1958. Vid ett UNECSO möte i Hamburg diskuterade akademiker, 

psykologer, sociologer och utbildningsspecialister problemen med elev- och 

skolutvärderingar. I diskussionen kunde deltagarna enas om att effektiv utvärdering krävde 

att både utbildningsprocessen och utbildningsresultaten bedömdes. Således bildades IEA 

och blev en legitimerad organisation år 1967. IEA är en icke-vinstdrivande internationellt 

vetenskapligt samfund med sitt huvudsäte i Belgien. Syftet med verksamheten är att bedriva 

världsomfattande pedagogisk forskning med avsikt att förbättra den globala 

utbildningsstandarden. Inkomstkällor till verksamheten utgörs av donationer, stipendier och 

intäkter från prenumerationer (IEA a 2011). 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är utformat för att mäta 

elevers kunskaper i ämnena Matematik och Naturvetenskap. Matematiktestet är utformat 

för att mäta elevers kognitiva förmåga och testet för åttondeklassare fördelas enligt 

följande: Nummer 30 %, Algebra 30 %, Geometri 20 % samt Data och Sannolikhet 20 % (IEA, 

2011, s. 20). Naturvetenskapstestet syftar till att mäta elevers förmåga att inta ett 

vetenskapligt förhållningssätt samt att arbeta med vetenskapliga frågeställningar. Testets 

underämnen fördelas enligt följande: Biologi 35 %, Kemi 20 %, Fysik 25 %, samt ”Earth 

science” 20 % (IEA, 2011, s. 50). Det som främst skiljer TIMSS från PISA undersökningarna är 

att testen i TIMSS är utformade för att mäta elevers kunskapsutveckling i förhållande till de 

nationella läroplanerna. PISA mätningarna tar ingen hänsyn till nationella läroplaner och 

syftar istället till att mäta vardagliga kunskaper (Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 87). 

  



12 
 

Resultaten från TIMSS 2011: Undersökningens beroende variabel   

Tabell 1: TIMSS & PISA år 2000 till år 2011 

 Finland 

Matematik 

  

Naturvetenskap 

  Sverige 

Matematik 

 

Naturvetenskap 

  

TIMSS 

2011 

M 514 

Rank 8 

 M 552 

Rank 5 

  M 484 

Rank 19 

M 509 

Rank 16 

  

PISA 

2009 

M 541 

Rank 6 

 M 554 

Rank 2 

  M 494 

Rank 26 

M 495 

Rank 29 

  

PISA 

2006 

M 548 

Rank 2 

 M 563 

Rank 1 

  M 502 

Rank 21 

M 503 

Rank 22 

  

PISA 

2004 

M 544 

Rank 2 

 M 548 

Rank 1 

  M 509 

Rank 17 

M 506 

Rank 15 

  

PISA 

2000 

M 536 

Rank 4 

 M 538 

Rank 3 

  M 510 

Rank 15 

M 512 

Rank 10 

  

          

Källa: (OECD 2001; 2004; 2007; 2009, IEA 2012; IEA a 2012). 

Förklaring till tabellen: M utgör medelvärdet på testet för alla i urvalsgruppen inom landet. 

Rank utgör placering jämfört med alla deltagande länder vid aktuell mätning. 

Resultaten från TIMSS 2011 utgör undersökningens beroende variabel vilket betyder att 

resultatet är fenomenet som ska förklaras. Tabellen inkluderar resultat från PISA 

mätningarna under 2000-talet i syfte att skapa en bild av de finska elevernas 

genomsnittsprestation under en tioårsperiod i internationella kunskapsmätningar. 

Sammanställningen av resultaten visar att Finland har presterat bland de tio bästa 

nationerna under perioden och vid vissa tillfället bland de fem bästa. I TIMSS presterar finska 

elever något sämre än i PISA vilket kan vara en följd av att TIMSS utformats med 

utgångpunkt i nationella läroplaner. Motsatt förhållande gäller för svenska elever som, enligt 

resultatet, presterat bättre i TIMSS än PISA. 

Populationen i TIMSS 2011 inkluderar 4:e klassare och 8:e klassare vilket innebär att det 

finns två test, ett för elever som gått fyra år i skolan och ett för elever som gått åtta år i 

skolan. Åldern på eleverna som gått fyra år i skolan bedöms vara under 9 ½ år och eleverna 

som har gått i skola åtta år bedöms vara under 13 ½ år (IEA, 2011 a, s. 120). Resultaten ovan 

avser elever som gått skola i åtta år.  
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Avgränsningar 

Eftersom TIMSS populationen är begränsad till 4:e och 8:e klassare kommer min analys 

begränsas till grundskolan inom Sverige och Finland och då främst 8:e klassare. Det ska även 

nämnas resultatet från TIMSS 2011 uppnåddes av elever som inhämtat sina skolkunskaper 

innan år 2011. Av den anledningen kommer undersökningens empiri omfattas av lagar, 

förordningar och styrdokument som föregått Läroplanen för grundskolan 2011 som t.ex. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (lpo94).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra Sveriges och Finlands utbildningssystem utifrån det 

systemövergripande ledarskapet för att försöka finna tänkbara förklaringar till variationen i 

elevresultaten i internationella kunskapsmätningar.  

Ansatsen erfordrar att det systemövergripande ledarskapet i Sveriges och Finlands 

utbildningssystem undersöks och beskrivs. För att närma mig bilden av det 

systemövergripande ledarskapet i respektive utbildningssystem kommer följande 

frågeställningar besvaras.  

 Vilken förvaltningsmodell tillämpas i respektive utbildningssystem? 

 Vad utvärderas och hur inom respektive utbildningssystem?  

 Vilken nivå av decentralisering råder inom respektive utbildningssystem? 

 Hur ser lärarprofessionens förutsättningar ut inom respektive utbildningssystem? 
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Teoretiska utgångspunkter: Undersökningens oberoende variabler  

I enighet med vad som framkommit i avsnittet tidigare forskning (Pihl, 2012; Pont et al., 

2008) analyseras det systemövergripande ledarskapet inom Sveriges och Finlands 

utbildningssystem utifrån följande kategorier: Förvaltningsmodell, benämns obv1. 

Utvärdering, benämns obv2. Decentralisering benämns obv3 samt professionen, benämns 

ovb4. Dessa fyra kategorier utgör uppsatsens oberoende variabler (förkortat obv) och avser 

förklara variationen i den beroende variabeln som utgörs av resultatet i TIMSS 2011. Härmed 

presenteras en genomgång av de olika kategorierna. 

Förvaltningsmodeller – oberoende variabel 1 (obv1) 

I sin avhandling menar Fredriksson (2010, s. 35) att organiseringsstyrning bör betraktas som 

en överordnad styrningsform. En organisation kan styras utifrån olika förvaltningsmodeller 

vilka fastställer ett övergripande förhållningssätt gentemot juridiska, ideologiska och 

ekonomiska styrmedel. I en offentlig institution, som t.ex. tillämpar den byråkratiska 

förvaltningsmodellen, förväntas styrningens huvudbetoning vara av juridisk karaktär. Genom 

förvaltningsmodellen formuleras riktlinjer för vad tjänstemännen ska göra och i 

förlängningen utgör modellen ett statligt styrmedel för tjänsteutövningen.  

I den moderna välfärdsstaten finns många alternativ till den byråkratiska 

förvaltningsmodellen. I litteraturen framhålls den professionella modellen, den korporativa 

modellen, den brukarorienterade modellen, den politikerorienterade modellen samt den 

marknadslika modellen som gångbara alternativ. Modellerna är att betrakta som idealtyper 

vilket innebär att de presenteras i renodlad, teoretisk form. Således finns inget 

utbildningssystem som tillämpar någon av dessa modeller enligt idealtypsbeskrivningen fullt 

ut. Utbildningsystem kan dock mer eller mindre efterlikna någon av dessa modeller och 

idealtypens funktion är att skapa referenspunkter att utgå ifrån (Rothstein, 2010, s. 17). 

Modeller som anses väsentliga för förvaltningen av utbildningssystemen i Sverige och 

Finland är den byråkratiska modellen, den professionella modellen och den marknadslika 

modellen. 

I den byråkratiska modellen är utbildningssystemets relation till eleverna och föräldrarna 

styrt av enhetliga och noggranna regelverk. Elevers och föräldrars kännedom om dessa 

regler innebär att de kan förutse utfallet av sina medhavanden med skolan. Regelverket ska 

tillämpas av neutrala, okorrumperade och opartiska tjänstemän som här utgörs av lärare, 

rektorer och förvaltningschefer som arbetar i en tydlig hierarki. Genom förutsägbarhet, 

generell regeltolkning och en tydlig hierarki uppnås legitimitet i den byråkratiska modellen. 

Modellens huvudsakliga svaghet är dess inflexibilitet, det är med andra ord svårt att utforma 

ett tillräckligt preciserat regelverk för att omfatta alla tänkbara utfall i relationen mellan 

skolan och eleven (Rothstein, 2010, s. 18). 

I den professionella modellen uppnås legitimitet genom att besluten i skolsystemet överlåts 

till en legitimerad yrkeskår, alltså lärare och rektorer. Utmärkande för yrkeskåren är att dess 
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tjänstemän genomfört olika former av fastställd utbildning och anses besitta särskilda 

kunskaper och även en väletablerad yrkesetik. Kunskaperna måste vara vetenskapligt 

grundade men samtidigt tillämpbara i den reella genomförandeprocessen. Tillsammans 

innebär detta att yrkeskåren kan anförtros att fatta beslut på eget ansvar. Yrkeskåren är 

beroende av att staten upprättar regler som ger den monopol inom yrkesutövningen vilket 

är en viktig förutsättning för att erhålla medborgarnas (elevernas och föräldrarnas) 

förtroende. Medborgarnas förtroende för lärarnas och rektorernas kunnande och 

bedömningsförmåga är i sin tur avgörande för legitimiteten i genomförandeprocessen 

(Rothstein, 2010, s. 18). 

I den marknadsorienterade modellen införs möjligheter att välja mellan olika 

servicealternativ eg. skolor. Modellen erbjuder en lösning på det demokratiska problemet 

med individens knappa möjlighet till ansvarsutkrävande gentemot en offentlig organisation 

såsom skolan. Vid fritt skolval kan brukaren välja bort det alternativ som uppfattas som 

olämpligt till förmån för något mer passande. Att organisera skolan enligt dessa 

marknadsliknande principer innebär också att skolberedarna får tydliga signaler om vad som 

är önskvärt enligt medborgarna. Modellens legitimitetsgrund är alltså valfriheten hos 

brukarna. En förutsättning för en välfungerande marknadsmodell är att medborgarna har 

likartade möjligheter att införskaffa information om alternativen viket är villkoret för att 

göra rationella beslut. Ett problem med förvaltningsmodellen är att dessa möjligheter sällan 

är likartade (Rothstein, 2010, s. 21). 

För att fastställa vilken typ av förvaltningsmodell som huvudsakligen tillämpas i Sveriges och 

Finlands utbildningssystem operationaliseras variabeln förvaltningsmodell utifrån följande 

frågeställningar. Möjliga värden anges inom parantes. 

1. Hur ser relationen mellan skolor inom utbildningssystemet ut? – (hierarkisk), 

(kollegial) eller (konkurrerande entreprenörer)? 

2. Vem är den centrala aktören i utbildningssystemet? – (förvaltningschef), (pedagog) 

eller (elev)?  

3. Vad utgör det huvudsakliga underlaget för beslutsfattande? – (regeltolkning), 

(professionell bedömning) eller (elevanpassning)? 

4. Vilken är den rådande legitimitetsprincipen inom utbildningssystemet? – (generella 

regler), (vetenskaplig kunskap) eller (valfrihet)? 

 

Utvärdering – oberoende variabel 2 (obv2) 

I generell kontext innebär begreppet utvärdering att något bedöms noggrant och 

systematiskt i efterhand. Att det ska ske i efterhand inbegriper att utvärderingen omfattar 

antingen en pågående eller avslutad verksamhet. Noggrannheten och systematiken i 

utvärderingen innebär att utvärderingen måste ske enligt regler som garanterar kvalitet i 

datainsamlingen (Vedung, 2009, s. 24). Utvärderingens överordnade syfte är lärande. Genom 
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preciserade frågeställningar skapas en överblick av verksamheten där lärdomar framkommer 

som kan tillämpas i framtida förbättringar. Av störst relevans för min undersökning är dock 

utvärderingens sekundära syfte vilket utgörs av kontroll. Vid utvärdering med kontrollerande 

syfte sker utvärderingen främst för att en uppdragsgivare ska kunna bedöma hur utföraren 

sköter sina uppgifter (Vedung, 2009, s. 166). Utvärdering är att betrakta som ett medel för 

indirekt styrning som vanligtvis förekommer i decentraliserade förvaltningar. Istället för att 

styra genom lagar och förordningar vilket utgör direkt styrning syftar utvärderingen till att ta 

fram nivåövergripande information som kan påverka verksamheters innehåll och metoder 

(Karlsson Vestman & Andersson, 2007, s. 61). 

Härmed presenteras fyra modeller för utvärdering som kan tillämpas i ett utbildningssystem 

varav målmodellen är en av dem. I målmodellen riktas uppmärksamheten mot att utvärdera 

hur väl eleverna uppfyller de mål som är uppställda i centrala styrdokument samt i vilken 

grad läraren arbetar mot dessa mål. Huvudmottagarna av utvärderingen från målmodellen 

är administratörer och beslutsfattare som använder informationen som beslutsunderlag. 

Modellen förutsätter att det finns specificerade, utvärderingsbara mål och nyttjar främst 

kvantitativa metoder för datainsamling. Vidare förutsätter modellen att utvärderingen 

genomförs av vetenskapligt skolade utvärderare (Franke-Wikberg & Lundgren, 1981, .s 14).   

I den målfria utvärderingsmodellen är strålkastaren istället riktad mot de sammantagna 

effekterna av utbildningen, alltså resultat. Här hävdas det att utbildningen kan generera 

andra effekter än vad som avses med målen och det är själva effekterna som är av intresse. 

Inom den målfria modellen är det elever och föräldrar som är mottagare av 

utvärderingsinformationen. I utvärderingsprocessen analyseras krav på utbildningen 

tillsammans med empiriska effektanalyser samt kostnadsanalyser. Utföraren av 

utvärderingen är även här en kunnig vetenskapsman (Franke-Wikberg & Lundgren, 1981, .s 

14). 

Det tredje alternativet kallas beslutsmodellen och här är det centralt att ställa frågor som 

leder till användbar information om framtidsplaneringen för verksamheten. Här är det av 

stort intresse att veta vilka verksamhetens kostnader är, hur de omsätts och vilka är de 

uppnådda effekterna inom en skola. Mottagare av utvärderingsinformationen är 

administratörer och beslutsfattare. Utvärderingen genomförs med ett en rad olika metoder 

och utföraren är även här någon som är vetenskapligt skolad (Franke-Wikberg & Lundgren, 

1981, .s 14).   

Den fjärde och sista modellen kallas den intuitiva modellen ämnar undersöka argument för 

och emot en utbildning. Här är det centralt att fråga hur eleverna uppfattar utbildningen. 

Syftet med modellen är att förstå vad utbildningen egentligen innebär och informationen 

riktar sig till såväl beslutsfattare som elever och lärare. Den intuitiva modellen förespråkar 

kvalitativa metoder såsom intervjuer, expertbedömningar, fallstudier och 

observationsanalyser. Likt de andra modellerna utförs utvärderingen av vetenskapligt 
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kunniga dock kan den också utföras i arbetslag där det inte är självklart att personalen har 

kunskaper om utvärdering (Franke-Wikberg & Lundgren, 1981, .s 14). 

Enligt Franke-Wikberg & Lundgren (1981, s. 13) behöver följande frågor besvaras för att 

fastställa vilken typ av utvärdering som används i ett utbildningssystem. Möjliga värden 

anges inom parantes. 

1. Vad ska utvärderas? (måluppfyllnad), (resultat), (ekonomisk effektivitet) eller 

(attityder)? 

2. För vem sker utvärderingen? (beslutsfattare och administratörer) eller (elever och 

föräldrar)? 

3. Hur skall utvärderingen ske? (kvantitativt), (kvalitativt) eller (kvantitativt och 

kvalitativt)? 

4. Vem utför utvärderingen? (professionella utvärderare, externt) eller (inom 

verksamheten, internt)? 

Decentralisering – oberoende variabel 3 (obv3) 

Styrningen av skolan kan beskrivas utifrån flera modeller och gemensamt för dem är att de i 

viss mån ämnar beskriva systemets nivå av decentralisering i förhållande till centralstyrning. 

Enligt Jarl och Rönnberg (2010, s. 48). Rymmer frågan om vem som ska bestämma över 

utbildningssystemet två dimensioner. En dimension visar var i det politiska systemet makten 

ska ligga och den andra dimensionen fokuserar på aktörerna och anger vem eller vilka som 

ska ha makten. En brett vedertagen definition av decentralisering är att det handlar om att 

flytta makten att besluta och implementera från högre nivåer till lägre nivåer i en 

organisation. Centralisering innebär det omvända, alltså att makt och befogenheter flyttas 

från lokal nivå till nationell. 

Pierre (2010, s. 250) erbjuder ett alternativt perspektiv att betrakta decentralisering utifrån. 

Han menar att decentraliseringen rymmer tre dimensioner nämligen reglering, 

huvudmannaskap och finansiering. Vid decentraliserad reglering innebär det antingen att 

staten låter kommuner välja sina kompetensområden eller att staten upprättar målen för 

kommunernas verksamhet genom ramlagar. Vid centraliserad reglering utgörs lagstiftningen 

av mer detaljerade instruktioner som kommunerna har i uppgift att implementera. 

Huvudmannaskapet avser det administrativa och operativa ansvaret i en verksamhet där 

även ledningsfunktionen räknas in. Graden av decentralisering i huvudmannaskap avgörs av 

förhållandet mellan ansvar och inflytande. Hög grad av decentraliserat huvudmannaskap 

innebär att en aktör som finns nära verksamheten, alltså på lokal nivå, har både stort 

inflytande och ansvar (Pierre, 2010, s. 252). Finansiell decentralisering innebär att 

kommunerna erhåller ett generellt statsbidrag som ska täcka alla kommunens utgifter. Vid 

finansiell centralstyrning tilldelas den lokala statsförvaltningen statsbidrag som är 

öronmärkta för olika verksamhetsområden. Vid den förstnämnda modellen blir det istället 
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kommunens uppgift att prioritera de ekonomiska resurserna mellan olika 

verksamhetsområden (Jarl, Kellgren & Quennerstedt, 2007, s. 41). 

Att vara lärare i ett decentraliserat utbildningssystem innebär att arbetsuppgifterna 

detaljstyrs i mindre utsträckning. Läraren har större möjlighet att tillsammans med sina 

kollegor styra över den pedagogiska verksamheten i skolan vilket innebär att det är lättare 

att anpassa utbildningen till lokala behov. Dock medför det ökade handlingsutrymmet att 

lärare saknar ett tydligt regelverk som stöd i hanteringen av specifika problem (Pierre, 2007, 

s. 14). Förutsättningarna för rektorer i ett decentraliserat utbildningssystem karaktäriseras 

också av utökat handlingsutrymme och ansvar. I det svenska utbildningssystemet har detta 

inneburit att rektorns arbetsuppgifter blivit många. Rektorn ska leda och samordna det 

pedagogiska arbetet, rektorn är ansvarig för att skolan når de nationella målen, rektorn 

ansvarar för att utvärdera verksamheten. Ytterligare har rektorn många administrativa 

arbetsuppgifter såsom budgetansvar, personalansvar och dokumentationsansvar. Utifrån 

det svenska exemplet kan rektorsrollen i den decentraliserade skolan beskrivas som 

svårhanterlig då ansvaren är många och styrdokumenten som ska ge vägledning kommer 

från olika nivåer (Jarl, 2007, s. 104). 

För att fastställa nivån av decentralisering inom Sveriges och Finlands skolsystem används 

Pierres (2010, s. 250) dimensioner av decentralisering enligt följande. Möjliga värden anges 

inom parantes 

1. Vem är huvudman för skolan? (staten) eller (kommunen)? 

2. Hur fördelar sig inflytandet över kursplaneringen? (% skolinflytande), (% 

skolinflytande saknas)? 

3. Hur ser den ekonomiska ansvarsfördelningen ut? (% skolinflytande), (% 

skolinflytande saknas)? 

 

Professionen – oberoende variabel 4 (obv4) 

Staten förlitar sig på olika professioner i genomförandet av den politiska agendan inom 

offentlig verksamhet. Genom professionen förverkligas statens vilja med legitimitet då de 

professionella anses besitta goda yrkeskunskaper inom det specifika området. Styrning 

genom de professionella förutsätter att staten överför makt till dessa yrkesgrupper vilket 

kan utgöra ett problem för den centrala ledningen. Utökad autonomi för de professionella 

yrkesutövarna innebär att statens möjlighet till inflytande i verksamheten minskar (Jarl & 

Rönnberg, 2010, s. 132). 

En förutsättning för att ett yrke ska uppnå professionell status är att yrkesutövarna har 

ensamrätt att tillsätta tjänsterna. Ensamrätten utgör ett monopol på arbetsuppgifter som 

yrkesutövarna uppnår genom att hävda sin kompetens inom området som ska vara 

vetenskapligt förankrad. De professionella exkluderar konkurrenter från den specifika 
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arbetsmarknaden genom fackliga sammanslutningar, utbildning, yrkesetik och höga krav på 

skicklighet. Dessa faktorer brukar vanligtvis frambringa högt socialt anseende och hög lön 

vilket ofta förknippas med advokat- och läkarprofessionerna (Stenlås, 2009, s 85). För att 

uppnå professionell status måste, utöver tidigare nämnda faktorer, yrkesutövarna 

garanteras företräde på den specifika arbetsmarknaden. Detta företräde kan formuleras och 

garanteras av staten genom lagstiftning och förordningar (Rothstein, 2010, s. 18). 

Enligt Svensson (2006, s. 580) uppnås professionalism genom högre utbildning, 

arbetserfarenhet och förtroende. Legitimiteten i det professionellas yrkesutövning baseras i 

hög utsträckning på nivån av förtroende för yrkesgruppen. Anledningen till att förtroendet är 

så centralt är att de professionella utövar sitt yrke med stor autonomi. För att upprätthålla 

sin autonomi och således sin professionella status krävs det att det finns ett utbrett 

förtroende från allmänhetens sida att yrkesgruppen kan sköta sitt arbete.  

Legitimiteten för professioner är alltså tredelad, dels krävs juridisk legitimitet från statlig nivå 

via lagstiftad monopol på tjänstetilldelningen. Det krävs även garanterad kompetens hos de 

professionella via universitet och fackliga organisationer och slutligen krävs folklig legitimitet 

då det är i folkets tjänst de professionella inom offentlig sektor skall verka. 

För att beskriva professionaliteten i läraryrket inom Sveriges och Finlands utbildningssystem 

ställs följande frågor. Möjliga värden anges inom parantes. 

1. Hur exkluderas obehöriga lärare? (total exkludering), (viss exkludering) eller (ingen 

exkludering)? 

2. Hur lång är lärarutbildningen för grundskolans senare år? (3-4 år), (4-5 år) eller (5-6 

år)? 

3. Vilken examensnivå leder lärarutbildningen till för grundskolans senare år? 

(yrkesexamen), (kandidatexamen), (magisterexamen) eller (doktorsexamen)? 

4. Hur attraktiv är lärarutbildningen? (antal sökande per plats)? 

5. Hur stort är förtroendet för professionen? (lågt), (medel) eller (högt)? 
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Metod 

I teori avsnittet framgår det att det centrala perspektivet i denna jämförande fallstudie är 

det systemövergripande ledarskapet. Således innebär det att Finlands och Sveriges 

utbildningssystem jämförs för att pröva om teorin att det systemövergripande ledarskapet 

inom ett nationellt utbildningssystem påverkar elevers resultatprestationer i internationella 

mätningar stämmer. För att söka svar på min forskningsfråga används en design inspirerad 

av John Sturat Mills ”mest lika design” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 

113).  Metoden mest lika (system) designen innebär att valet av analysenheter sker 

strategiskt där det är önskvärt att finna så många likheter som möjligt i systemen som 

jämförs med undantag för förklaringsvariabeln. Undantaget i likheterna mellan 

utbildningssystemen utgörs av det systemövergripande ledarskapet vilket innebär att det är 

variabeln som ämnar förklara variationen i den beroende variabeln som består av uppmätta 

elevresultat i TIMSS 2011 (Esaiasson et al. 2007, s. 113).  

I denna undersökning är det på förhand känt att det förekommer variation i den beroende 

variabeln vilket medför att det är valet av förklarande oberoende variabel som måste 

aktualiseras som väsentlig i sammanhanget. Den inneboende förklaringskraften i mest lika 

designen erhålls genom att flera tänkbara förklaringsfaktorer elimineras genom att de kan 

konstanthållas i båda utbildningsystemen. Alltså, A, B och C kan påverka utfallet på Y men 

eftersom A, B och C i ett perfekt urval är identiska i båda systemen kan de omöjligt förklara 

variationen i Y. Under sådana omständigheter och om variation påträffas i den oberoende 

variabeln, X, som är tänkt ska förklara variationen i den beroende variabeln så finns det 

belägg för att hävda att ett samband existerar (Teorell & Svensson, 2007, s. 227). Metoden 

är ett centralt element i undersökningen och kommer härmed styra merparten av 

dispositionen. Nedan illustreras en förklaringsmodell av hur metoden tillämpas.     

Tabell 2: Mest lika designen 

Fall 1 Fall 2 

A A 

B B 

C C 

X Inte X 

Y Inte Y 

Källa: (Teorell & Svensson, 2007, s. 226). 

A + B + C = Oberoende variabler som kan konstathållas 

X = Oberoende variabel som förklarar Y 

Y = Beroende variabel 
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Dokumentanalys 

I uppsatsens analysdel kommer respektive utbildningssystem undersökas utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Frågeställningarna i teoriavsnittet utgör en grov 

operationalisering av ledarskapets ramverk och kommer besvaras genom att granska 

lagtexter, förordningar, styrdokument samt myndighetsinformaiton. Granskningen bildar 

undersökningens empiri och det ovannämnda källorna betraktas som primärkällor. Vid 

dokumentanalysen av primärkällorna kommer dokumentens äkthet, trovärdighet och 

representativitet ifrågasättas för att säkerställa validiteten. Äkthet avser författarskap och 

huruvida ett original eller en kopia granskas, trovärdighet avser dokumentförfattarens 

jävaktighet, representativitet avser dokumentets tidsmässiga och rumsliga aktualitet 

(Fitzgerald, 2007, s. 285). 

Vid tolkning av primärkällorna kommer främst dokumentens representativitet vara aktuellt 

för granskning då lagtexters och styrdokuments äkthet och trovärdighet intuitivt anses vara 

god. Somliga av teoridelens frågeställningar är av sådan karaktär att jag tvingas vända mig till 

sekundärkällor i form av andra forskares empiriska resultat. Vid granskning av 

sekundärkällorna är det desto viktigare att jag förhåller mig kritiskt. Enligt Fitzgerald (2007, s. 

287) kräver sådan dokumentanalys att man intar en roll som systematisk utvärderare av 

bevisen. Hon menar att man måste läsa mellan raderna för att avslöja dokumentets dolda 

meningar och listar ett antal frågor, enligt nedan, som bör ställas vid granskning. 

 Vem är författaren och vad är känt om författaren? 

 När är dokumentet skrivet och finns några samtida påverkande händelser? 

 Varför författades dokumentet? 

 För vem är dokumentet skrivet? Finns det någon agenda? 

 Vilken är författarens ideologiska uppfattning? 

 Vad har valts bort? 

 Är dokumentet pålitligt? 

Frågorna ovan är att betrakta som hjälpmedel i dokumentanalysen dock ska det tilläggas att 

det krävs betydligt mer omfattande frågeställning för att blottlägga vissa dokuments 

egentliga innebörd. Det som nyttjas här är en förenkling av Fitzgeralds metod vars 

användning motiveras av att jag kommer vända mig till många olika källor för att besvara 

mina frågor och utrymmet för kritisk granskning är begränsat. Återigen, metoden i 

uppsatsen är central och med det menar jag metoden ”mest lika design” och inte 

dokumentanalys. Nedan presenteras en utförlig redogörelse av det empiriska materialet. 

Primärkällor: Lagar och förordningar, läroplaner, publikationer producerade av myndigheter, 

information publicerat på myndigheters hemsidor samt information publicerat på 

universitetshemsidor. 

Sekundärkällor: Empiriska resultat från annan forskning, Information från fackliga 

organisationer, vetenskapliga artiklar samt litteratur som beskriver utbildningssystem. 
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Reflektion över metoden 

Mest lika designen ska dock inte användas i syfte att dra deterministiska slutsatser. Teorell 

och Svensson (2007, s. 227), menar att Mills metod är bristfällig då det är praktiskt omöjligt 

att hitta två fall som perfekt passar urvalslogiken. Vid jämförande fallstudier där stora 

verksamhetsområden, såsom skolan, undersöks är det helt enkelt inte möjligt att hitta två 

fall som enbart skiljer sig på den tilltänkta förklaringsvariabeln. Faktumet kvarstår oavsett 

vilken analysenhet man studerar. I länder, organisationer och individer är den sociala 

verkligheten alldeles för variationsrik för att två identiska enheter ska kunna förekomma. Av 

den anledningen är det bäst att betrakta mest lika designen som en idealtyp. Istället för att 

resultatlöst försöka finna två identiska analysenheter används alltså metoden som en 

teoretisk utgångspunkt för valet av sina analysenheter där målet är att komma så nära 

idealet som möjligt. Med metodens problematik i åtanke är ett probabilistiskt förhållningsätt 

att föredra framför ett deterministiskt vilket innebär att den påträffade variationen i X 

påverkar sannorlikheten för variation i Y (Teorell & Svensson, 2007, s. 241). 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Teorell och Svensson (2007, s. 55) är alla operationaliseringar behäftade med problem. 

Det är omöjligt att formulera en frågeställning som leder till otvetydigt svar som beskriver 

fenomenet som ska undersökas fullkomligt. Operationaliseringar är således alltid 

förknippade med mätfel nämligen systematiska mätfel och osystematiska mätfel. Det 

systematiska mätfelet medför att omfattningen av fenomenet som ska beskrivas konsekvent 

överskattas eller underskattas. Frånvaron av systematiska mätfel innebär att 

operationaliseringen har god validitet och frånvaron av osystematiska mätfel innebär god 

reliabilitet. 

Uppsatsens teoriavsnitt är indelat i fyra rubriker; förvaltningsmodell, utvärdering, 

decentralisering och professionen. Dessa rubriker utgör fenomen som jag ämnar beskriva 

med hjälp av frågeställningarna som finns i slutet av varje del. Rubrikerna utgör fenomenen 

som ska beskrivas och frågorna utgör operationaliseringen av fenomenet. 

Förvaltningsmodellen och decentraliseringen kan främst förknippas med reliabilitetsproblem 

bl.a. till följd av att fenomenen kan undersökas utifrån en väldigt omfattande mängd 

information. Om exempelvis den centrala aktören i Sveriges utbildningssystem ska fastställas 

skulle fynden eventuellt kunna peka på att skolledaren är central aktör istället för eleven 

beroende på vilket empiriskt material som analyseras. Resultatet kan fluktuera vid 

upprepade mätningar med samma operationalisering vilket är desamma som osystematiska 

mätfel. 

Validiteten i operationaliseringen av professionen kan ifrågasättas då det finns flera faktorer 

som definierar professionalitet än vad som tas upp i teoriavsnittet. Här syftar jag t.ex. på 

lärarutbildningens innehåll och svårighetsgrad som inte mäts och konsekvensen kan bli att 

fenomenet systematiskt överskattas eller underskattas. Reliabiliteten i professionen anses 

dock vara god då upprepade mätningar bör generera likartade värden.        
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Urval 

Enligt vad som nämnts tidigare förutsätter den mest lika designen att flera variabler i 

analysenheterna kan konstanthållas. Vid en väldigt grov jämförelse av övergripande 

samhällsstrukturer kan det fastställas att Sverige och Finland har många likheter. Både 

Sverige och Finland kan karaktäriseras som välfärdsstater där välfärden garanteras av ett 

omfattande socialt nätverk som finansieras av skattemedel. I Sverige är 

spädbarnsdödligheten 2 av 1000 och Finland 3 av 1000. I Finland är andelen av BNP som går 

till hälsovård 6,1 % motsvarande siffra i Sverige är 7,4 %. I Finland är BNP per capita 48 188 

USD och nationens totala BNP Fördelar sig på servicesektorn 68,1 %, industrisektorn 29 % 

och jordbrukssektorn 2,9 %. BNP per capita i Sverige uppgår till 58 228 USD fördelat på 

servicesektorn 71,8 %, industrisektorn 26,4 % och jordbrukssektorn 1,8 %. Likt Sverige har de 

finska fackföreningarna en framträdande roll på arbetsmarknaden och arbetslösheten i 

Finland är 8,7 %, i Sverige 8,1 % (Bengsson, 2012).  

Urvalet av information ovan utgör en väldigt fragmentarisk beskrivning av de övergripande 

samhällsförhållanden och syftar endast till att hävda lämpligheten av urvalet. Givetvis 

förkommer väsentliga skillnader mellan länderna såsom statsskick där både Sverige och 

Finland karaktäriseras som enhetsstater men där Sverige officiellt är en monarki och Finland 

en republik som tillämpar ett semipresidentiellt system. Landguidens beskrivning av det 

finska utbildningssystemet menar att det uppvisar flera likheter med det svenska men 

producerar bättre resultat (Bengsson, 2012) För att ytterligare hävda urvalets lämplighet 

kommer härmed en mer utförlig redogörelse av likheter och skillnader mellan Sveriges och 

Finlands utbildningssystem med fokus på grundskolan. Med anledning av att den beroende 

variabelns värde är hämtat från undersökningen TIMSS 2011 kommer jag referera till 

läroplaner och skollagar som gällde innan Lgr11 då det är dessa förordningar som varit 

aktuella vid genomförandet av IEA:s undersökning. 

 

Likheter i Sveriges och Finlands utbildningssystem 

Beträffande skolstart och utbildningslängd finns det mycket som systemen har gemensamt. I 

Sverige startar skolan för det flesta eleverna på hösten samma år som barnet fyller sju år. 

Grundskolan i Sverige pågår under nio år och varje läsår är uppdelat på två terminer. Under 

den första perioden av grundskolan, fem till sex år, undervisas eleverna i huvudsak av en 

klasslärare som ansvarar för de flesta ämnena och det sista åren undervisas eleverna främst 

av ämneslärare. Finlands grundskola delar samtliga av dessa aspekter med den svenska 

grundskolan (Skolverket, 2011; Utbildningsstyrelsen 2012). 

I den svenska skollagen framgår det att det råder skolplikt vilket omfattar alla barn som är 

bosatta i Sverige och det innebär att barnen ska fullgöra skolplikten om inga specifika hinder 

förekommer. Alla barn som går i grundskolan ska har rätt till kostnadsfri undervisning, 

undervisningsmaterial samt skolmåltid. Ansvaret för att den grundläggande utbildningen 
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fullföljs ligger hos vårdnadshavaren. Dessa aspekter av den svenska grundskolan förverkligas 

även i den finska grundskolan dock ska det nämnas att det råder läroplikt och inte skolplikt i 

Finland. Formuleringen i lagtexten angående skolmåltiden är mer specifik i Finland, där 

framgår det att skolmåltiden, förutom att vara kostnadsfri, ska vara ändamålsenligt ordnad 

och övervakad (SFS 1985:1100; Finlex 1998/628). 

Enligt Finländsk skollag fastställs det att det är kommunen som är skyldig att bereda 

grundläggande utbildning för barn i läropliktig ålder som bor inom kommunens område. 

Kommunen är den huvudsakliga utbildningssamordnaren och huvudman för verksamheten 

men fristående utbildningssamordnare får också förekomma om särskilt behov förekommer. 

Kommunen i Finland har en skolnämnd och ett lokalt utbildningsverk som planerar och 

bereder utbildningen. Varje skola har en rektor som fungerar som verksamhetschef och har 

genomgått behörighetsgivande utbildning. Sveriges grundskola är även i detta avseende lik 

den finska. Kommunen är huvudman, kommunen upprättar nämnder som förverkligar 

kraven på att bereda utbildning och rektorer måste genomgå behörighetsgivande utbildning 

(SFS 1985:1100; Finlex 1998/628; Finlex 1998/986; Undervisnings- och kulturministeriet, 

2013). 

Läroplanen i Svensk skola, vanligen benämnd lpo94, utgör ett mycket centralt styrdokument 

som fastställer de övergripande riktlinjerna som alla skolor inom landet måste förhålla sig 

till. Lpo94 förtydligar skolans målstyrning tidigt i dokumentet och under rubriken mål och 

riktlinjer fastställs målen och kraven för verksamheten. Varje skola ska sträva efter att varje 

elev ska utveckla sin förmåga att uttrycka etiska kunskapsgrundade ställningstaganden samt 

respektera andra människors egenvärde. Skolan ska arbeta för att samtliga elever tar 

avstånd från att utsätta människor för kränkande behandling och förtryck samt främja 

elevers förmåga att inta olika perspektiv och förstå andra människor och situationer. Lpo94 

fastslår även att kunskapsmål att sträva mot inkluderar att varje elev utvecklar sin nyfikenhet 

och lusten att lära sig samt stärka tilliten till den egna förmågan (lpo94, 2006). 

I Finland kallas motsvarande styrdokument läroplansgrunderna. Likt Sveriges läroplan 

fastslår läroplansgrunderna att skolan ska styras av mål för både kunskap och fostran. 

Fostransuppdraget görs tydligt genom att lägga stor vikt vid att formulera vilka värderingar 

som ska förmedlas. Här lyfter läroplansgrunderna värden som alla människors lika värde, 

demokrati, viljan att bevara naturens mångfald samt värna om den kulturella mångfalden. 

Skolan ska även främja tolerans och förståelse för andra människor och kulturer samt att 

jämställdheten mellan könen ska befrämjas. Vidare fastställs det att lärande inte bara 

handlar om att inhämta nya kunskaper utan också om att tillägna sig inlärningsmetoder för 

ett livslångt lärande (Läroplansgrunderna, 2004). 

Man kan även finna många likheter mellan Sveriges och Finlands utbildningssystem om de 

ekonomiska resursernas mängd och allokering jämförs. I både Sverige och Finland finns det 

viss prioritering att hålla klasstorleken på rimlig nivå. Genomsnittsklassen i en svensk 

grundskola uppgår till 21 elever per klass och finska grundskolans genomsnittsklass har 20 
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elever. Studiefrämjande aktiviteter som ligger utanför den ordinarie undervisningen, såsom 

sport, teater, dans, musik och litteratur prioriteras i båda ländernas resursfördelningar. 

Förskoleundervisning erbjuds i Sverige från det att barnet fyllt 1 år och rätten för barn att 

delta fortlöper tills det att barnet fyllt 6 år. Samma arrangemang råder i Finland. 

Genomsnittliga årslönen för en grundskolelärare i Sverige uppgår till 236 192 kr och i Finland 

254 893 kr, köpkraftsjusterad enligt Purchasing Power Parity. Den totala kostnaden för 

utbildning som procent av BNP är i Sverige 5,9 %, motsvarande siffra i Finland är 4,8 %. (Pihl, 

2012, s. 26, 29.).  

Skillnader i Sveriges och Finlands utbildningssystem 

Ovan har utvalda delar av utbildningssystemen skildrats. Delarna som valts ut anses vara 

relevanta för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt utbildningssystem. Dock 

kvarstår många väsentliga skillnader mellan systemen som härmed kommer behandlas. Vid 

jämförelse av ländernas betygssystem påträffas stora skillnader i utformningen och 

tillämpningen. Bedömning med sifferbetyg i den finska grundskolan måste tas i bruk senast i 

årskurs 8 men regelverket tillåter att sifferbetyg används från årskurs 1. I praktiken innebär 

detta att skolor börjar använda sifferbetyg från årskurs 3 eller 4. Betygsskalan löper från 4 till 

10 där 4 = underkänd, 5 = försvarlig, 6 = hjälplig, 7 = nöjaktig, 8 = god, 9 = berömlig och 10 = 

utmärkt. Förutom sifferbetyget som bedömer ämneskunskaperna tillkommer ett betyg i 

uppförande (Utbildningsstyrelsen, 2012). I Sveriges grundskola erhåller eleverna sina första 

betyg i slutet av första terminen i årskurs 8 och därefter i slutet av varje termin fram till 

nionde året. Betyget är skalindelat på fyra nivåer där IG = icke godkänd, G = godkänd, VG = 

väl godkänd och MVG = mycket väl godkänd (Skolverket, 2011). Dessa bestämmelser gällde 

fram till höstterminen 2011. 

En andra aspekt av utbildningssystemen där Sverige och Finland skiljer sig åt är nyttjandet av 

externa standardiserade prov. I svenska grundskolan kallas dessa prov nationella prov och 

genomförs i årskurs 5 och 9 inom ämnena Matematik, Svenska och Engelska. I årskurs 9 

utgör det nationella provet stöd för betygsunderlag. Ett övergripande syfte med de 

nationella proven är också att utvärdera hur väl måluppfyllelsen fungerar i olika skolor. 

Resultaten från de nationella proven publiceras för allmän åskådning i en databas med fri 

tillgång via internet. Inom den finska grundskolan tillämpas inga externa standardiserade 

prov i samma bemärkelse som i Sverige. Det förekommer extern prövning i Finland men 

deltagandet är frivilligt och syftet är att diagnostisera eleverna (Pihl, 2012, s. 25, 28). 

En tredje aspekt av utbildningssystemen där Sverige och Finland uppvisar skillnad är inom 

området skolval och konkurrens. I Finland får det förekomma fristående skolor, alltså skolor 

med annan huvudman än kommun eller stat dock med restriktionen att verksamheten inte 

får syfta till att gå med ekonomisk vinst. Detta medför att antalet friskolor i Finland är 

mycket lågt. Få friskolor i kombination med att kommunen hänvisar elever till en närliggande 

skola och erbjuder begränsade möjligheter till att välja alternativ skola bäddar för låg 

konkurrens inom utbildningssystemet. I Sveriges utbildningssystem är omständigheterna 
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annorlunda. Skolor med annan huvudman än kommun eller stat är betydligt vanligare och 

c:a 60 % av de fristående skolorna drivs som aktiebolag där aktieägarna givetvis förväntar sig 

uppnå ekonomisk vinst. Eleverna i grundskolan har goda möjligheter att välja mellan flera 

olika skolor, både kommunala och fristående, inom kommunen. Vinstintresset och 

valfriheten har skapat en konkurrensutsatt skolmarknad i Sverige (Pihl, 2012, s. 27, 30). 

Det aspekter där utbildningssystemen liknar varandra placeras in i en tabell för att belysa 

uppsatsens progression. 

Tabell 3: Likheter i utbildningssystemen 

Sverige Finland 

A: Välfärd, ekonomi A: Välfärd, ekonomi 

B: Skolstart, utbildningslängd B: Skolstart, utbildningslängd 

C: Skolplikt, avgiftsfritt C: Läroplikt, avgiftsfritt 

D: Kommunal huvudman D: Kommunal huvudman 

E: Målstyrning, fostran E: Målstyrning, fostran 

F: Ekonomiska resurser F: Ekonomiska resurser  

X = Systemövergripande ledarskap? X = Systemövergripande ledarskap? 

Y = TIMSS 2011 Matematik < 500 

TIMSS 2011 Naturvetenskap < 530 

Y = TIMSS 2011 Matematik > 500  

TIMSS 2011 Naturvetenskap > 530 

   

Tabell 3 sammanfattar likheterna mellan Sverige och Finland men enligt vad som nämnts 

tidigare uppvisar jämförelsen mellan utbildningssystemen även skillnader inom betygsystem, 

externa prov och konkurrens vilket lämnas utanför denna tabell. Mot bakgrund av att det 

inte finns några analysenheter som passar in i urvalslogiken perfekt (Teorell & Svensson, 

2007, s. 227) vidhåller jag att systemen uppvisar tillräckliga likheter för att tillämpa metoden 

”mest lika designen”.  X variabeln som utgörs av det systemövergripande ledarskapet 

kommer utredas i nästkommande avsnitt.  
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Resultat 

Mitt empiriska material som används för att besvara de utarbetade frågeställningarna i 

teoriavsnittet kommer utgöras av skollagar och förordningar, läroplaner, officiella 

verksamhetsbeskrivningar samt publikationer och rapporter med tydlig anknytning till den 

centrala utbildningsförvaltningen. Källorna ovan bildar mina primärkällor och jag har för 

avsikt att i så stor utsträckning som möjligt nyttja primärkällorna i analysen. Vid analys av 

primärkällor granskas dokumentets äkthet, trovärdighet och representativitet. I frågorna där 

jag tvingas vända mig till sekundärkällor utsätts dokumenten för noggrannare granskning 

enligt vad som tidigare nämnts i metodavsnittet. Vid analys av Finlands Utbildningssystem 

kommer jag i större utsträckning förlita mig på sekundärkällor då jag inte bemästrar det 

finska språket och tillgången på svensköversatt myndighetsinformation är begränsad.  

Förvaltningsmodell (obv1) 

Nedan repeteras frågorna som ska besvaras för att fastställa vilken förvaltningsmodell som 

tillämpas i utbildningssystemet. 

1. Hur ser relationen mellan skolor inom utbildningssystemet ut? – (hierarkisk), 

(kollegial) eller (konkurrerande entreprenörer)? 

2. Vem är den centrala aktören i utbildningssystemet? – (förvaltningschef), (pedagog) 

eller (elev)?  

3. Vad utgör det huvudsakliga underlaget för beslutsfattande? – (regeltolkning), 

(professionell bedömning) eller (elevanpassning)? 

4. Vilken är den rådande legitimitetsprincipen inom utbildningssystemet? – (generella 

regler), (vetenskaplig kunskap) eller (valfrihet)? 

Sverige 

Skolverket har framställt flertalet publikationer av varierande omfattning som beskriver och 

kartlägger konsekvenserna av friskolereformen och vad som kommit att kallas 

”skolmarknaden”. Dessa studier som genomförts år 2010 och år 2011 har sammanfogats till 

en syntes som summerar de viktigaste fynden och slutsatserna från samtliga publikationer 

under 2010 och 2011. I syntesen framgår det att kommuner, enskilda huvudmän, föräldrar 

och elever agerar som marknadsaktörer på en utbildningsmarknad. Kommuner, som 

producenter av utbildning, utsätts för konkurrens av fristående utbildningsproducenter 

vilket i förlängningen innebär konkurrens mellan skolor om elevinskrivningar (Skolverket, 

2012, s. 10). Således kan det fastställas att relationen mellan skolor i det svenska 

utbildningsystemet kan liknas vid relationen mellan konkurrerande entreprenörer. 

För att besvara frågan om utbildningssystemets centrala aktör har skollagar, läroplaner och 

publikationer från Skolverket granskats. I lpo94 påträffas många exempel där elevinflytandet 

och elevanpassning av undervisningen framhålls som centralt. Under rubriken skolans 

värdegrund och uppdrag framgår det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt ta utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter 
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och språk (Lpo94, 2006, s. 4). Under rubriken elevers ansvar och inflytande framgår det att 

de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska om fatta alla 

elever (Lpo94, 2006, s. 13). Vidare framgår det att läraren ska tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen samt att rektorn ska ansvara för att skolans 

arbetsformer utvecklas mot ett aktivt elevinflytande (Lpo94, 2006, s. 14, 17). I publikationen 

från skolverket som sammanfattar skolmarknadens konsekvenser framkommer det att 

konkurrensen om eleverna har drivit enskilda huvudmän samt grund- och gymnasieskolor att 

anpassa sin verksamhet i syfte att attrahera föräldrar och elever (Skolverket, 2012, s. 11). 

Allt sammantaget visar fynden på att eleven är den centrala aktören i Sveriges 

utbildningssystem. 

För att söka svar på frågan om beslutsunderlag har skolverkets publikationer som 

undersöker området granskats. I en studie baserad på statistiska data och 

enkätundersökningar sökte Skolverket svar på bilden av konkurrensläget och dess 

konsekvenser inom utbildningssystemet. I undersökningen kom Skolverket fram till att 

somliga kommuner och gymnasieförbund har stora ambitioner att anpassa sitt 

utbildningsutbud efter elevernas ansökningar samt att, efter intaget, anpassa organisationen 

till det reella elevunderlaget. I sammanfattning innebär konkurrensen att högre krav ställs på 

kommuner att anpassa sitt utbud till ett osäkert elevunderlag och föränderlig 

utbildningskarta (Skolverket, 2010, s. 78, 80). Resultatet i Skolverkets rapport talar för att 

det huvudsakliga underlaget för beslutsfattande är kundanpassning. 

Att fastställa vilken legitimitetsprincip som är rådande inom utbildningssystemet visade sig 

vara en utmaning. Generella regler som legitimitetsprincip kan dock uteslutas då det främst 

syftar till detaljerad reglering vilket inte återfinns i Sveriges utbildningssystem som baseras 

på ramlagar och målstyrning (Skolverket a, 2011). I en studie genomförd av Skolverket med 

syftet att beskriva hur statsmakten har behandlat begreppet valfrihet samt hur 

argumentationen för valfrihet har förts inom skolpolitiken finner jag dock väsentlig 

information (Skolverket, 2003, s. 17). Ett huvudargument inom skolpolitiken är att 

valfriheten stimulerar föräldrar till ökat skolengagemang samtidigt som den bildar lyhördhet 

hos skolor för elevers och föräldrars önskemål. Argumentet kan beskrivas som 

demokratifrämjande då ökat folkligt deltagande samt ökat inflytande framhålls som centralt 

och därav legitimeras valfriheten som demokratisk (Skolverket, 2003, s 45). Samma studie 

inkluderade även en enkätundersökning riktad till föräldrar där syftet var att kartlägga hur 

valfriheten utnyttjades. Resultatet visade att en övervägande del av föräldrarna gjorde aktiva 

val av skola för sina barn vilket innebär att valfriheten kan legitimeras som viktig princip i 

utbildningssystemet (Skolverket, 2003, s. 130). 

Finland 

Efter att ha granskat flertalet styrdokument som erbjuds på svenska kan jag inte finna något 

tydligt svar på min frågeställning berörande skolors relationer till varandra inom 

utbildningssystemet. Den finska skollagen möjliggör dock att jag kan utesluta ett 
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svarsalternativ. I kapitlet som anger regler för andra utbildningsanordnare än kommuner 

framgår det att sådana inte får ordna utbildning i syfte att uppnå ekonomisk vinst (Finlex, 

1998/628, 1998). Enligt vad som tidigare tagits upp i urvalsavsnittet medför lagen att 

förutsättningarna för konkurrens mellan skolor saknas och därmed kan svarsalternativet 

konkurrerande entreprenörer uteslutas. Kvar finns alternativen hierarkisk och kollegial 

relation. Ett uppslag i en bok som beskriver det finska utbildningssystemets utveckling 

erbjuder viss insikt. År 1994 genomfördes stora läroplansreformer i Finland. I reformarbetet 

fanns ett tydligt fokus mot att skolor skulle samarbeta med andra skolor och bilda nätverk 

med föräldrar, företag och fristående organisationer i syfte att förbättra skolverksamheten 

(Sahlberg, 2012, s. 70). Utifrån fynden i Sahlbergs bok fastställs relationen mellan andra 

skolor i Finlands utbildningssystem som kollegial. 

För att besvara vem som är central aktör i det finska utbildningssystemet granskas 

läroplansgrunderna och skollagen. I läroplansgrunderna påträffas inget som indikerar att 

elevinflytande prioriteras. Under rubriken utgångspunkter för genomförandet av 

undervisningen tydliggörs det att det är läraren som väljer arbetsmetoderna 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 17). Sahlberg (2012, s. 137) menar även att den kommunala 

skolförvaltningens ledning utgörs av professionella pedagoger med arbetserfarenhet inom 

skolan. Således dras slutsatsen att den centrala aktören i utbildningssystemet är pedagogen. 

För att fastställa vad som utgör det huvudsakliga beslutsunderlaget används återigen 

uteslutningsmetoden. Avsaknaden av konkurrens samt frånvaron av elevinflytande i 

undervisningen utesluter att beslutsfattandet baseras på elevanpassning. Ytterligare 

uteslutning möjliggörs genom tolkning av Undervisnings- och kulturministeriets beskrivning 

av utbildningsförvaltning och beslutsfattande. I verksamhetsbeskrivningen framgår det att 

utbildningsanordnarna själva fattar beslut i många frågor och deras verksamhet styrs av de 

mål som finns angivna i lagstiftningen (Utbildnings- och Kulturministeriet, 2013). Då 

regeltolkning, enligt Rothstein (2010, s. 18), inkluderar ett detaljerat regelverk att förhålla sig 

till, vilket inte är fallet i målstyrning, innebär det att regeltolkning kan uteslutas. Enligt 

Rothstein (2010, s. 18), förutsätter professionell styrning viss autonomi vilket, enligt 

Utbildnings- och kulturministeriet, råder inom det finska utbildningssystemet. Således 

hävdas det att det huvudsakliga underlaget för beslutsfattande är professionell bedömning. 

För att fastställa legitimitetsprincipen inom utbildningssystemet tillämpas samma metod 

som ovan. Enligt vad som nämnts i urvalsavsnittet är valfriheten begränsad i Finland vilket 

innebär att valfrihet som legitimitetsprincip kan uteslutas. Eftersom många av besluten 

fattas på lokal nivå med stöd av mål som finns angivna i lagstiftningen kan generella regler 

uteslutas som legitimitetsprincip (Utbildnings- och Kulturministeriet, 2013). Det som kvarstår 

är följaktligen vetenskaplig kunskap som legitimitetsprincip. 



31 
 

Utvärdering (obv2) 

1. Vad ska utvärderas? (måluppfyllnad), (resultat), (ekonomisk effektivitet) eller 

(attityder)? 

2. För vem sker utvärderingen? (beslutsfattare och administratörer) eller (elever och 

föräldrar)? 

3. Hur skall utvärderingen ske? (kvantitativt), (kvalitativt) eller (kvantitativt och 

kvalitativt)? 

4. Vem utför utvärderingen? (professionella utvärderare, externt) eller (inom 

verksamheten, internt)? 

Sverige 

Skollagen fastställer att varje skola skall utarbeta en arbetsplan som kontinuerligt ska följas 

upp och utvärderas (SFS 1985:1100, 1985). Läroplanen förtydligar skollagens bestämmelser i 

utvärderingsuppdraget ytterligare; den pedagogiska ledningen av skolan samt lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för kvalitet vilket medför att undervisningsmålen 

ständigt prövas och resultaten följs upp (Lpo94, 2006, s. 7). För mer detaljerad information 

om utvärdering och kvalitetsarbete hänvisar Skolverket till en publikationsserie kallad: 

Verktyg för utvärdering (Widell, 1999) samt publikationen: Allmänna råd för kvalitetsabete 

(Skolverket a, 2012). I Verktyg för utvärdering fastställs att syftet utvärderingen är att både 

vara kontrollerande och utvecklingsfrämjande vilket innebär att utvärderingen främst vänder 

sig till beslutsfattare och administratörer (Widell, 1999, s. 18). I ett annat avsnitt i samma 

publikationsserie framgår det att utvärderingen av skolan sker på olika nivåer nämligen 

nationell, kommunal och skolnivå. Den nationella utvärderingen utfördes av skolverkets 

utsedda skolinspektörer till och med 1:a juli 2008 då skolinspektionen tog över uppgiften 

(SOU, 2007, s. 14). Inom kommuner och skolor genomförs utvärderingen av 

utbildningsnämnder och rektorer (Hedenquist, 1999, s. 48). Härmed kan det fastställas att 

man tillämpar både intern och extern utvärdering i Sveriges utbildningssystem. 

Utvärderingen sker med hjälp av dokumentation av statistisk karaktär som sammanställer 

lärares behörighet, personaltäthet, betygs- och provresultat samt enkätundersökningar. 

Dokumentationen kan behöva kompletteras med beskrivande texter om hur 

arbetsorganisation eller lärandemiljö påverkat måluppfyllelsen (Skolverket a, 2012, s. 22). 

Variationen i dokumentation som krävs för utvärdering innebär att både kvantitativa och 

kvalitativa metoder tillämpas.   

Finland 

Utbildningsstyrelsen beskriver flera aspekter av utvärderingen av utbildningsväsendet i 

Finland. Det framgår bl.a. att syftet med utvärderingen är att utreda i vilken mån de 

uppställda målen för undervisningen uppnåtts (Utbildningsstyrelsen, 2011). I förordningen 

som styr Utbildningsstyrelsens verksamhet fastställs det även att utvärderingen ska omfatta 

elevers inlärningsresultat (Finlex 805/2008, 2008). Därav kan det fastställas att det är 

måluppfyllnad samt resultat som är föremål för utvärdering i det finska utbildningssystemet. 
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I en förordning som behandlar utvärdering exklusivt fastslås det vem mottagaren av 

utvärderingsinformationen är. I första hand ska informationen fungera som underlag för det 

utbildningspolitiska beslutsfattandet. I andra hand är avsikten med informationen att utgöra 

beslutsunderlag för det lokala utvecklingsarbetet och i tredje hand ska informationen stödja 

inlärningen hos de studerande (Finlex 150/2003, 2003). Sammanfattningsvis innebär det 

utvärderingsinformationen riktas till beslutsfattare, administratörer, elever och föräldrar. 

Efter omfattande eftersökningar med siktet inställt på att finna utvärderingsmetoder inom 

det finska utbildningssystemet har endast en källa som beskriver metoden påträffats. På 

Utbildningsstyrelsens hemsida framgår det att måluppfyllnad och inlärningsresultat mäts 

genom att ett slumpmässigt urval av elever genomför diagnostiska prov samt fyller i 

bakgrundsfrågor. Lärare, rektorer och elever svarar även på enkätfrågor om arbetssätt, 

elevbedömning och undervisningsresurser. Tillsammans bildar informationen ett statistiskt 

utvärderingsunderlag av kvantitativ karaktär (Utbildningsstyrelsen a, 2011). Då det finns 

väldigt många metoder för utvärdering och jag endast funnit en källa som ens nämner det är 

det med viss osäkerhet jag hävdar att utvärderingsmetoden i Finland är kvantitativ. 

Enligt förordningen om utvärdering av utbildning ska den externa utvärderingen utföras av 

undervisningsministeriet och rådet för utbildningsutvärdering. Ytterligare, fastställs att den 

lokala utvärderingsverksamheten och utvecklingen av den utföras av de lokala 

utbildningsanordnarna (Finlex 150/2003, 2003). Det kan alltså fastställas att utvärderingen 

sker både externt av professionella utvärderare samt internt. 

 

Decentralisering (obv3) 

1. Vem är huvudman för skolan? (staten) eller (kommunen)? 

2. Hur fördelar sig inflytandet över kursplaneringen? (% skolinflytande), (% 

skolinflytande saknas)? 

3. Hur ser den ekonomiska ansvarsfördelningen ut? (% skolinflytande), (% 

skolinflytande saknas)? 

Sverige 

I skollagen kan det utläsas att det är kommunerna som är huvudmän för grundskolan, med 

reservation för fristående huvudmän (SFS 1985:1100, 1985). Vad detta innebär för nivån av 

decentralisering inom utbildningssystemet kvarstår dock att avgöra. För att avgöra hur 

inflytandet över kursplanering och ekonomisk resursfördelning fördelar sig på olika nivåer 

inom utbildningssystemet tvingas jag vända mig till sekundärkällor. OECD har genomfört en 

enkätundersökning som besvarats av skolledare i flera medlemsländer. Frågeställningarna i 

enkäten ämnade mäta nivån av skolautonomi inom olika nationella utbildningssystem. Två 

huvudområden som undersöktes var skolautonomi inom kursplanering samt 

resursfördelning där det framkom vilken befogenhetsnivå, central eller lokal, respektive 

område omfattades av. I OECD enkäten fanns tre svarsalternativ för att bestämma 
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befogenhetsnivå: 1 Endast lärare och rektorer, 2 lärare och rektorer plus regional och/eller 

nationell utbildningsförvaltning samt 3 endast regional och/eller nationell 

utbildningsförvaltning (OECD, 2010, s. 71). Här sammanfogas resultaten från 

svarsalternativen 1 och 2 vilket innebär att endast två alternativ kvarstår nämligen 1: Lärare 

och rektorer har inflytande och 2: Lärare och rektorer saknar inflytande. 

Rektorer och lärares möjlighet att styra över kursplaneringen besvaras med två 

frågeställningar – 1: Möjlighet att styra över kursutbud samt 2: Möjlighet att välja 

kursböcker. I fråga 1 svarar 100 % av urvalet att lärare och rektorer har inflytande, 0 % av 

urvalet svarar att lärare och rektorer saknar inflytande. I fråga 2 svarar 78 % att lärare och 

rektorer har inflytande, 22 % svarar att lärare och rektorer saknar inflytande (OECD, 2010, s. 

71). För att fastställa hur ansvaret för de ekonomiska resurserna fördelar sig på olika nivåer 

ställs följande frågor – 3: Möjlighet att fastställa lärares ingångslöner samt 4: Ansvar för att 

upprätta skolbudgeten. I fråga 3 svarar 73 % att lärare och rektorer har inflytande, 27 % 

svarar att lärare och rektorer saknar inflytande. I fråga 4 svarar 84 % att lärare och rektorer 

har inflytande, 16 % svarar att lärare och rektorer saknar inflytande (OECD, 2010, s. 70).      

Figur 1: Skolautonomi Sverige 

             

     = Lärare och rektorer har inflytande.       = Lärare och rektorer saknar inflytande. 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att det råder hög nivå av decentralisering i det svenska 

utbildningssystemet. Formellt, via skollagen samt i praktiken då OECD undersökningen visar 

att det finns stora möjligheter att besluta om skolverksamheten på lokal nivå. Då OECD är en 

väletablerad organisation anses resultaten från vederbörandes undersökning vara 

tillförlitliga. Dock ska det tilläggas att OECD utgör en politisk organisation vars syfte är att 

skapa policyunderlag som i första hand främjar ekonomiskt samarbete (OECD, 2013).  

Finland 

Huvudmannaskapet i finska utbildningssystemet anges i Undervisnings- och 

Kulturministeriets beskrivning av utbildningsförvaltningen. Under rubriken 

utbildningsanordnare och huvudmän klargörs det att kommunerna är skyldiga att anordna 

grundläggande utbildning för barnen inom kommunens område (Undervisnings- och 

Kulturministeriet, 2013). 

För att fastställa hur inflytandet över kursplaneringen och det ekonomiska ansvaret fördelas 

på olika nivåer används data från samma OECD undersökning som användes för att 
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bestämma fördelningen i Sveriges utbildningssystem. Då både Sverige och Finland ingick i 

urvalet för OECD undersökningen innebär det att samma frågor har besvarats av ländernas 

skolledare (OECD, 2010, s. 70). Detta bör medföra att resultatet är mer jämförbart än om jag 

hade jämfört resultat från två separata undersökningar. Frågorna och svarsalternativen 

följer samma mönster som vid redogörelsen för Sveriges resultat. 

Rektorer och lärares möjlighet att styra över kursplaneringen besvaras med två 

frågeställningar – 1: Möjlighet att styra över kursutbud samt 2: Möjlighet att välja 

kursböcker. I fråga 1 svarar 100 % av urvalet att lärare och rektorer har inflytande, 0 % av 

urvalet svarar att lärare och rektorer saknar inflytande. I fråga 2 svarar 94 % att lärare och 

rektorer har inflytande, 6 % svarar att lärare och rektorer saknar inflytande (OECD, 2010, s. 

71). För att fastställa hur ansvaret för de ekonomiska resurserna fördelar sig på olika nivåer 

ställs följande frågor – 3: Möjlighet att fastställa lärares ingångslöner samt 4: Ansvar för att 

upprätta skolbudgeten. I fråga 3 svarar 16 % att lärare och rektorer har inflytande, 84 % 

svarar att lärare och rektorer saknar inflytande. I fråga 4 svarar 77 % att lärare och rektorer 

har inflytande, 23 % svarar att lärare och rektorer saknar inflytande (OECD, 2010, s. 70).    

Figur 2: Skolautonomi Finland   

             

     = Lärare och rektorer har inflytande.       = Lärare och rektorer saknar inflytande. 

Även i fallet Finland kan det fastställas att den reella nivån av skolautonomi är hög inom 

området kursplanering. Dock visar resultatet att centralstyrning av ekonomisk 

resursfördelning är mer aktuell i det finska utbildningssystemet. Lärarnas ingångslöner 

fastställs nästan uteslutande på central nivå och fler än i Sverige uppger att lärare och 

rektorer saknar inflytande i budgetarbetet. 

Professionen (obv4) 

1. Hur exkluderas obehöriga lärare? (total exkludering), (viss exkludering) eller (ingen 

exkludering)? 

2. Hur lång är lärarutbildningen för grundskolans senare år? (3-4 år), (4-5 år) eller (5-6 

år)? 

3. Vilken examensnivå leder lärarutbildningen till för grundskolans senare år? 

(yrkesexamen), (kandidatexamen), (magisterexamen) eller (doktorsexamen)? 

4. Hur attraktiv är lärarutbildningen? (antal sökande per plats)? 
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5. Hur stort är förtroendet för professionen? (lågt = 0-35 %), (medel = 35-65 %) eller 

(högt = 65-100 %)? 

Sverige 

Skollagen fastställer att kommuner och landsting är skyldiga att använda lärare med 

ändamålsenlig utbildning mot undervisningen som ska bedrivas. I nästa stycke framgår det 

att undantag kan accepteras om lärare med sådan utbildning inte finns att tillgå eller om det 

finns något annat skäl med särskild hänsyn till eleverna (SFS 1985:1100, 1985). Således 

tillämpas viss exkludering i det svenska utbildningssystemet. Uppsala Universitet uppger i 

utbildningsplanen för lärarprogrammet för grundskolans senare år ska omfatta 270 

högskolepoäng vilket motsvarar 4 och ½ år samt att utbildningen leder till examen på 

avancerad nivå vilket motsvarar en magisterexamen (Uppsala Universitet, 2011). 

Lärarutbildningens attraktivitet har sjunkit de senaste tio åren. En rapport från 

lärarförbundet visar att antalet förstahandssökande per plats till lärarutbildningen inför 

höstterminen 2011 var 1,2. Lärarutbildningen anses alltså inte vara ett attraktivt alternativ i 

utbildningssystemet (Lärarförbundet, 2012, s. 6).  

Förtroendet för läraryrket fastställs genom att granska attitydundersökningar genomförda 

av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Vid en omfattande enkätundersökning år 2010 

undersöktes förtroendet för olika yrkesgrupper, däribland läraryrket, i Sverige. Enkäten 

erbjöd sex svarsalternativ enligt följande: Mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska 

litet, mycket litet förtroende samt ingen uppfattning. Andelen av urvalet som angav mycket 

och ganska stort förtroende för läraryrket uppmättes till 48 % (Holmberg & Weibull, 2010, s. 

321).     

Finland 

Enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet är den som 

avlagt högre högskoleexamen och slutfört minst 60 högskolepoäng inom 

undervisningsämnet behörig som ämneslärare i finska grundskolan. Inga undantagsregler 

som beviljar anställning av obehörig lärare finns att hitta i förordningen vilket innebär att 

total exkludering tillämpas (Finlex 1998/986, 1998). Högre högskoleexamen motsvarar en 

magisterexamen. 

Institutionen för lärarutbildningen vid Helsingfors Universitet tillhandahåller detaljerad 

information om lärarutbildningen i Finland. Eftersom jag inte kan finna någon nationell 

beskrivning eller statistik gällande lärarutbildningen nyttjas information från Helsingfors 

Universitet som representativt för Finland. Vid en översiktlig beskrivning av vad utbildning 

till ämneslärare innebär framgår att det krävs 300 högskolepoäng för en examen vilket 

motsvarar 5 år (Helsingfors Universitet, 2006). Helsingfors Universitet publicerar även 

statistik över antalet ansökande sorterat på program. Universitet erbjöd 266 nybörjarplatser 

inom olika grenar i lärarutbildningen år 2012 och antal sökande uppgick till 3418. Antal 
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sökande per plats = 3418 / 226 = 12,8 sökande per nybörjarplats. Värt att nämna är att 

antagningsproceduren omfattar ett uttagningsprov (Helsingfors Universitet, 2012). 

Omfattande genomsökningar av databaser via Uppsala Universitetsbibliotek, OECD, IEA och 

EU samt Utbildningsstyrelsen och fackliga organisationer har inte resulterat i någon statistisk 

data som visar förtroendet för lärarprofessionen i Finland. Detta medför att den enda 

möjligheten för mig att uttala mig om läraryrkets förtroende är att hänvisa till vetenskapliga 

artiklar som belyser förtroendet inom utbildningssystemet. I en fallstudie av det finska 

utbildningssystemet som är baserad på intervjuer blottläggs utbildningsadministratörers syn 

på förtroende inom utbildningssystemet. Respondenterna svarar att förtroendet är den 

viktigaste framgångsfaktorn inom utbildningssystemet, den centrala 

utbildningsförvaltningens tjänstemän litar fullständigt på lärares och rektorers kompetens 

(Hargreaves, Halasz & Pont, 2008, s. 86). 

I en artikel i Journal of Education Policy skriver Sahlberg (2007, s. 23) att lärare och 

skolledare har genomgått omfattande utbildning och åtnjuter ett övergripande förtroende 

och respekt från övriga medlemmar av samhället. Elever tar skolarbetet på allvar och 

föräldrarna litar på utbildningen som offentliga skolor bistår med. Enligt Simola (2005, s. 

466) kan de finska lärarnas klassrumspraktik och autonomi förklaras av att allmänheten har 

förtroende för professionen samt dess akademiska status.  

För att ytterligare påvisa att nivån av förtroende är hög för lärarprofessionen i Finland 

hänvisas det till ett pressmeddelande från Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) som är 

undervisningssektorns fackorganisation. I pressmeddelandet framgår det att lärare utgjort 

röstmagneter i aktuella val till kommunfullmäktige. I många tidigare val har lärarna utgjort 

den största yrkesgruppen i många kommunala församlingar (OAJ, 2012). Utifrån de 

redogjorda fynden ovan dras slutsatsen att förtroendet för lärarprofessionen i Finland är 

hög.  
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Sammanfattning av resultat 

Tabell 4: Jämförelse av det systemövergripande ledarskap 

Systemövergripande 

ledarskap 

Sverige Finland 

Obv1: Förvaltningsmodell   

(1) Relation mellan skolor                Konkurrerande 

entreprenörer. 

Kollegial. 

(2) Central aktör Elev. Pedagogen. 

(3) Beslutsunderlag Elevanpassning. Professionell bedömning. 

(4) Legitimitetsprincip Valfrihet. Vetenskaplig kunskap. 

Obv2: Utvärdering   

(1) Vad utvärderas? Måluppfyllnad och resultat. Måluppfyllnad och resultat. 

(2) För vem sker 

utvärdering? 

Beslutsfattare och 

administratörer. 

Beslutsfattare, 

administratörer, elever och 

föräldrar. 

(3) Utvärderingsmetod Kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ 

(4) Vem utvärderar? Internt och externt. Internt och externt. 

Obv3: Decentralisering   

(1) Huvudman Kommun. Kommun. 

(2) Inflytande 

kursplanering 

Lärare och rektorer har 

inflytande: Kursböcker 100 

%, kursutbud 78 %. 

Lärare och rektorer har 

inflytande: Kursböcker 100 

%, kursutbud 94 %. 

(3) Inflytande ekonomi Lärare och rektorer har 

inflytande: Ingångslöner 73 

%, skolbudget 84 %.  

Lärare och rektorer har 

inflytande: Ingångslöner 16 

%, skolbudget 77 %. 

Obv4: Professionen   

(1) Exkludering obehörig Viss exkludering. Total exkludering. 

(2) Lärarutbildningens 

längd 

4-5 år. 4-5 år. 

(3) Examensnivå Magisterexamen. Magisterexamen. 

(4) Attraktivitet  1,2 sökande per plats. 12,8 sökande per plats. 

(5) Förtroende Medel. Högt. 

   

 

Tabell 4 sammanfattar resultatet från undersökningens empiriska del och utgör X i tabell 3. I 

obv1 framgår det att skillnaderna mellan analysobjekten är stora. Resultatet visar att Sverige 

tillämpar den marknadsorienterade förvaltningsmodellen och Finland den professionella 

modellen. I obv2 framgår det att både Sverige och Finland utvärderar sina utbildningssystem 
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genom att kombinera målmodellen och den målfria modellen. Obv3 visar att det råder hög 

grad av decentralisering inom båda utbildningssystemen, Sverige visar högre grad av 

ekonomisk autonomi och Finland högre grad av autonomi inom kursplanering. I obv4 

uppvisar analysenheterna stor variation där man utifrån resultatet kan hävda att de finska 

lärarna har bättre förutsättningar att hävda sin professionalitet än de svenska lärarna.  
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Analys 

Inledningsvis vill jag påtala att resultatet visade mindre variation i de oberoende variablerna 

än väntat. I obv2 kan fråga 1 och fyra konstanthållas. I fråga 2 framgår det att informationen 

från utvärderingen i Finland riktas mot beslutsfattare och administratörer såväl som 

föräldrar och elever. Det är dock viktigt att påpeka att förordningen som reglerar 

utvärderingen rangordnar mottagarna från ett till tre där föräldrar och elever utgör 

mottagare nummer tre (Finlex 150/2003, 2003). Därav kan det hävdas att variationen mellan 

Sverige och Finland i den frågan inte är påfallande stor. Beträffande Finland i obv2, fråga 3 

ska hänsyn tas till att slutsatsen är dragen utifrån endast en källa nämligen 

Utbildningsstyrelsen. Källan anses trovärdig men utgör endast en av de två institutionerna 

som bedriver utvärdering av skolväsendet. Den andra institutionen, Utbildnings- och 

Kulturministeriet, erbjöd ingen information på svenska om utvärdering. Då variationen i 

obv2 anses vara tämligen låg lämnas den härmed utanför resten av analysen. 

Merparten av faktorerna som avgör nivån av decentralisering i obv3 kan konstanthållas. Det 

anses dock vara av intresse att lärare och rektorer har mindre ekonomiskt inflytande i 

Finland än i Sverige vilket jag återkommer till senare. I Obv4 Påträffas likheter beträffande 

utbildningslängd och examensnivå. Dessa två frågor kan betraktas som mycket väsentliga för 

att beskriva professionen inom de två utbildningssystemet. Likväl visar resultatet kraftig 

skillnad i attraktivitet samt viss skillnad i förtroende och exkludering. Hela resultatet från 

obv1 uppvisar variation mellan utbildningssystemen. Här ska det tilläggas att resultatet i 

obv1 kan diskuteras. Mina fynd pekade mot att en marknadsorienterad förvaltningsmodell 

tillämpas i Sverige och att finska skolan förvaltas enligt professionsmodellen. Fynden 

påträffades i en avgränsad genomsökning av styrdokument och myndighetsinformation 

vilket innebär att jag inte kan hävda resultatets giltighet med fullständig säkerhet. 

Analysen kommer omfatta frågorna i de oberoende variablerna som uppvisar variation 

mellan analysenheterna. Målet är att kunna hävda kontrafaktisk skillnad vilket innebär att 

om inte X hade existerat hade värdet på Y varit ett annat. Med andra ord, om värdet på 

obv1, 3 och 4 i fallet Finland hade uppvisat andra resultat än de angivna i resultatavsnittet så 

hade landets resultat i TIMSS 2011 varit lägre. Kontrafaktisk skillnad är ett av fyra 

orsakskriterier som är nödvändiga för att hävda kausalitet, alltså att obv1, 3 och 4 påverkar 

resultaten i TIMSS 2011. De övriga orsakskriterierna utgörs av tidsordning, isolering och 

orsaksmekanism. I tidsordningen kontrolleras det att orsak gick före verkan. Detta uppnås 

genom att undersöka resultat i internationella kunskapsmätningar och utbildningsreformer 

som kan påverka värdet i obv1, 3 och 4 bakåt i tiden. Isolering uppnås genom att kontrollera 

för alternativa förklaringsfaktorer. Orsaksmekanismen behandlas i diskussionsavsnittet vilket 

innebär att ett resonemang utvecklas om varför obv1, 3 och 4 påverkar resultaten i TIMSS 

2011 för att blottlägga eventuella mellanliggande variabler (Teorell & Svensson, 2007, s. 64). 

Efter att ha kontrollerat för tidsordning, isolering och mekanism förväntas orsakskriteriet 

kontrafaktisk skillnad kunna uppnås. Dock ska det tilläggas att utsikterna för att kunna 
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belägga kontrafaktisk skillnad med säkerhet är ringa vid fåfallsstudier såsom denna. Att 

hävda att X påverkar Y utifrån studiet av endast två fall kan betraktas som ett antagande 

med svag empirisk anknytning. Formuleringen som bör användas i sammanhanget är snarare 

att X påverkar sannolikheten för Y (Teorell & Svensson, 2007, s. 241). 

Tidsordning 

Tidsordningen fastställs genom att kontrollera för förändringar i de oberoende variablerna 

samt den beroende variabeln. Granskningen begränsas till att kontrollera tio år tillbaka i 

tiden. I bakgrundsavsnittet fastställdes det att Finland presterat bättre i internationella 

kunskapsmätningar än Sverige sen år 2000 (OECD 2001; 2004; 2007; 2009, IEA 2012; IEA a 

2012). 

För att fastställa att inga förändringar skett i de oberoende variablerna vänder jag mig till 

lagstiftningen och litteraturen. Tidsordningen i fallet Sverige avhandlas först. I obv1 kan det 

fastslås att Sverige tillämpat en marknadsorienterad förvaltningsmodell sedan 

friskolereformen i början av 1990 - talet kraftigt förändrade möjligheten för etablerandet av 

friskolor i utbildningssystemet (Proposition 1992/93:230, 1992). I obv3 kan det fastställas att 

Sveriges kommuner har varit huvudmän för grundskolan från början av 1990-talet genom att 

kontrollera skollagen (SFS: 1985:1100, 1985). Tyvärr kan jag inte uttala mig om huruvida 

inflytandet över ekonomin och kursplaneringen förändrats inom en tioårsperiod i obv3 då 

inga källor som ger belägg för det påträffats. I obv4 kan det konstateras att lärarutbildningen 

varit oförändrad mellan 2001 och 2011. Propositionen: En förnyad lärarutbildning trädde i 

kraft 2001 och nästkommande proposition: Bäst i klassen – en ny lärarutbildning trädde i 

kraft 2011 (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 137). Enligt Lärarförbundet (2012,s. 6). Var antalet 

sökande per utbildningsplats 1,7 år 2000. Förtroendemätningar mellan år 2000 och år 2011 

där läraryrket finns representerat påträffas inte. Följaktligen hävdas det att tidsordningen i 

fallet Sverige är god utifrån de metodologiska kraven med undantag för delar av obv3.  

Att belägga tidsordningen i fallet Finland utgör en större utmaning då tillgången på källor är 

mer begränsad till följd av språkskillnad. Här kommer jag huvudsakligen vända mig till boken: 

Lärdomar från den finska skolan (Sahlberg, 2012) för information då den erbjuder ett 

historiskt perspektiv på reformarbetet i finska utbildningssystemet. I obv1 kan det hävdas att 

Finland tillämpat professionsstyrning åtminstone tio år bakåt. Förtroende baserat 

ansvarsutkrävande etablerades i början av 1990-talet och kravet på högutbildade lärare har 

anor från början av 1980-talet (Sahlberg, 2007, s. 152). Då dessa faktorer är väsentliga för 

professionsstyrning fastställs att förvaltningsmodellen varit aktuell åtminstone tio år bakåt i 

tiden. I obv3 kan det fastslås att kommuner utgjort huvudmän för grundskolan sedan början 

av 1990-talet. Sahlberg (2012, s. 183, 159) menar att utbildningssystemet var kraftigt 

centraliserat fram till början av 1990-talet och reformerna som genomfördes delegerade 

makt till lärare och skolor. Med det sagt dras slutsatsen att kommunerna blev huvudmän i 

1990-talsreformen. Ingen information som beskriver inflytandet inom ekonomi och 

kursplanering bakåt i tiden har påträffats. I obv4 kan det stipuleras utifrån litteraturen att 
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lärarutbildningen, sedan slutet av 1970-talet, genererat en magisterexamen. Kravet på 

magisterexamen för att få undervisa i grundskolas senare år har funnits sedan 1978 

(Sahlberg, 2012, s. 120). Antalet sökande per plats år 2001 var 6,6 vilket skiljer sig kraftigt 

från resultat men attraktiviteten anses fortfarande vara hög (Sahlberg, 2012, s. 117). Enligt 

Sahlberg (2012, s. 183) fick den förtroende baserade skolkulturen genomslag på allvar i 

början på 1990-talet och därmed hävdas att förtroendet varit högt under hela 2000-talet. 

Sammanfattningsvis hävdar jag att tidsordningen i fallet Finland stämmer bra överens med 

de metodologiska kraven.            

Isolering 

Enligt Teorell och Svensson (2007, s. 243) är det svårt att uppnå orsakskriteriet isolering i 

fåfallsstudier. Att kontrollera för alternativa förklaringsfaktorer genom att endast studera ett 

fåtal fall innebär att många alternativa förklaringar lämnas outforskade. Den mest lika 

designen medför dock att man inom snäva ramar kan isolera effekten av den oberoende 

variabeln som avser förklara den beroende variabeln. Via Tabell 3 som presenterades i 

metodavsnittet kan det hävdas att jag isolerat förklaringskraften i obv1, 3 och 4 genom att 

flera alternativa förklaringar till höga resultatprestationer i internationella 

kunskapsmätningar kan konstanthållas. Här är det också viktigt att påpeka att jag inte 

uppnått isolering för betygsystem, externa prov och konkurrens.  
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Diskussion 

För att visa hur det systemövergripande ledarskapet i Finland kan påverka resultatet i TIMSS 

2011 förs härmed ett resonemang där förklaringsmekanismen spåras utifrån resultatet och 

med koppling till den tidigare forskningen. 

Mekanism 1 

Total exkludering av obehöriga lärare innebär att lärarutbildningen är det enda alternativet 

om man vill undervisa. Hög nivå av autonomi inom läraryrket kan utgöra en faktor som 

attraherar sökande till utbildningen och det höga förtroendet innebär att yrket utgör ett 

högstatusyrke. Tillsamman leder detta till ett ökat söktryck till lärarutbildningen. Obv4, f1, f5 

och obv3 f2  obv4 f4 = 12,8 sökande per plats. Med så många sökande per plats kommer 

endast de mest meriterade uttas till utbildningen. Detta medför att staten har förtroendet 

att tillämpa professionsstyrning av utbildningsförvaltningen. Obv4, f1, f5 och obv3 f2  

obv4 f4 = 12,8  obv1 = professionsmodellen. Inom professionsmodellen karaktäriseras 

relationen mellan olika skolor som kollegial vilket innebär en samarbetande relation och 

enligt Pont et al. (2008, s. 264) är samarbete mellan skolor en förutsättning för 

framgångsrika utbildningssystem och därav det högre resultatet i TIMSS 2011. Mekanismen 

sammanfattas nedan. 

Figur 3: Mekanism 1 

 

 

 

 

Figur 3 sammanfattar ett tänkbart orsakssamband som kan utgöra en förklaring till Finlands 

framgång i internationella kunskapsmätningar. Informationen i figur 3 basers på 

undersökningens resultat och det som avses med höga resultatet baseras på mätningen 

genomförd av IEA närmare bestämt TIMSS 2011. Dock saknar jag belägg för att hävda att 

ordningen på pilarna stämmer till fullo och resonemanget som lyder ovan bör betraktas som 

spekulativt. Mig veterligen finns ingen tidigare forskning inom ramen för uppsatsens syfte 

som varken bekräftar eller förkastar resonemanget. Det kan med viss säkerhet hävdas att 

professionsmodellen bör föregå samarbete då förvaltningsmodellen definierar relationen 

mellan aktörerna inom skolverksamheten. Definitionen av relationen bör rimligtvis föregå 

hur olika skolor uppträder mot varandra inom ett utbildningssystem. Det kan dock hävdas 

att professionsmodellen mycket väl skulle kunna föregå attraktiviteten för yrket eller till och 

med föregå samtliga pilar.   
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Mekanism 2   

En alternativ förklaring till Finlands resultat i TIMSS 20011 kan nås genom att föra in 

resultaten från Ørsted Andersens (2010) studie om klassrumspraktik som mellanliggande 

variabel. Exkludering av obehöriga, högt förtroende för professionen samt akademisk status 

leder till att läraryrket betraktas som ett högstatusyrke. Eftersom läraren är respekterad 

ligger det nära till hands att inta rollen som klassrumsledare. Som klassrumsledare utövar 

läraren mer kontroll i klassrummet vilket innebär mer tid åt lärarledda genomgångar och 

mindre tid åt eget arbete för eleverna (Ørsted Andersen, 2010, s. 169). Detta i sin tur 

innebär att elever med lägre studiemotivation ägnar mer tid åt skolarbete vilket i 

förlängningen leder till bättre resultat i TIMSS 2011. Mekanismen Sammanfattas nedan. 

Figur 4: Mekanism 2 

 

 

 

 

Resonemanget i figur 4 bör även det betraktas som spekulativt. Enligt vad som nämnts 

tidigare har ingen tidigare forskning som varken stödjer eller avfärdar resonemanget 

påträffats. Dock hävdar Ørsted Andersen (2010) att klassrumskontrollen leder till inkludering 

av lågpresterande elever vilket framhålls av honom som roten till de högre resultaten i 

internationella kunskapsmätningar. Ytterligare kan det hävdas att det vore svårt att 

argumentera för att inkludering av lågpresterande elever skulle föregå klassrumskontroll. Då 

det är läraren som leder lektionen i de flesta sammanhang bör initiativet till större kontroll 

över elevarbetet komma från läraren först. Vidare, om lågpresterande elever självmant 

väljer att delta mer i skolarbetet minskar lärarens incitament för att utöva större 

klassrumskontroll. Vad som kan diskuteras är dock huruvida högstatusyrke leder till större 

klassrumskontroll. Enligt Ørsted Andersen (2010, s. 171) tillämpas ett akademiskt språk i den 

finska skolan, läraren fokuserar på undervisningens utfall och betraktar klassen som en 

helhet snare än att se individerna. Ørsted Andersens undersökning visar att det läraryrket i 

Finland har hög status och att läraren utövar stor klassrumskontroll dock nämns inget om att 

klassrumskontrollen skulle vara en följd av den höga yrkesstatusen. Ett alternativt 

resonemang skulle kunna utvecklas där den höga yrkesstatusen leder till mindre 

klassrumskontroll vilket bättre trivsel i klassrummen vilket kan generera goda 

resultatprestationer. 

Mekanism 3 

För att kunna hävda kontrafaktiskt skillnad måste orsaksmekanismen även spåras i fallet 

Sverige. Avstampet tas i obv4 där det förekommer viss exkludering av obehöriga, lågt 
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söktryck och medelstort förtroende. Viss exkludering medför att obehöriga kan inkluderas i 

lärarkåren och det låga söktrycket innebär att det inte är de mest meriterade som antas till 

utbildningen. Det medelhöga förtroendet signalerar att delar av civilsamhället inte litar på 

lärares kompetens. Tillsammans orsakar värdet i obv4 att staten inte litar på 

lärarprofessionen och tillämpar därav den marknadsorienterade förvaltningsmodellen. 

Marknadsstyrningen innebär att utbildningssystemet disciplineras till effektivitet liknande 

ett företag på en konkurrensutsatt marknad där kundanpassning utgör huvudsakligt 

beslutsunderlag. Då skolor måste kunna anpassa sitt utbildningsutbud till rådande 

utbildningsefterfrågan förutsätter marknadsmodellen stor handlingsfrihet inom ekonomi 

och kursplanering. Konkurrensen om eleverna kan leda till investeringar som endast syftar 

till att locka elever snarare än att höja kvaliteten på undervisningen och där med leda till 

sämre resultat i TIMSS 2011. Sammanfattas enligt följande:  

Figur 5: Mekanism 3 

 

 

 

 

Även här förs en spekulativ argumentation som i stor utsträckning går emot vad somliga 

forskare menar leder till höga elevresultat. Konkurrens mellan skolor sägs generera höga 

elevresultat i externa standardiserade prov och internationella kunskapsmätningar genom 

att höga resultat utgör det huvudsakliga beslutsunderlaget för val av skola. Genom 

konkurrens utgallras de skolor som inte når de höga resultaten vilket driver skolor till att 

anpassa sig till väl fungerande pedagogiska metoder (Hoxby 2003, s. 61; Sandström & 

Bergström, 2005, s. 379). Resonemanget i figur 5 har utvecklats för att visa att konkurrens 

kan medföra negativa konsekvenser. Belägg för pilarnas ordning saknas men resultatet visar 

att Sveriges utbildningssystem tillämpar marknadsmodellen samt att Sverige presterar sämre 

i TIMSS 2011 än Finland. Därav utvecklas resonemanget i figur 5 för att visa en tänkbar 

förklaring till resultatskillnaden i TIMSS 2011.  

Slutdiskussion 

Resultatet i fallet Finland i obv1, 3 och 4 kan sammanfattas enligt följande. Finska 

utbildningssystemet förvaltas enligt professionsmodellen, systemet karaktäriseras av hög 

autonomi inom kursplanering samt läraryrket är akademiskt, eftertraktat, exklusivt och 

respekterat. Genom professionsmodellen är förutsättningarna för samarbete mellan skolor 

goda (Rothstein, 2010, s. 26). Samarbetet kan skapa en effektiv infrastruktur för 

distribuering av pedagogisk kunskap mellan lärare och skolledare på olika skolor (Pont et al., 

2008, s. 64).  Allt sammantaget hävdas det att det finska utbildningssystemet uppnår vad 
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Pont et al. (2008, s. 264) menar är kriterierna för ett välfungerande systemövergripande 

ledarskap genom att på flera nivåer hävda läraryrkets professionella status. 

I fallet Sverige kan resultatet i obv1, 3 och 4 sammanfattas enligt följande. Svenska 

utbildningssystemet förvaltas enligt marknadsmodellen, systemet karaktäriseras av hög 

autonomi inom kursplanering och resursfördelning samt att läraryrket är akademiskt, har låg 

attraktivitet, omfattas av viss exkludering och medelhögt förtroende. Då utbildningssystemet 

förvaltas enligt marknadsmodellen är förutsättningarna för samarbete mellan skolor inte 

goda eftersom relationen mellan skolor kan beskrivas som konkurrerande entreprenörer 

(Rothstein, 2010, s. 18). Sveriges utbildningssystem saknar alltså vad Pont et al. (2008, s. 64) 

menar är en mycket viktig förutsättning för ett välfungerande systemövergripande 

ledarskap. Nämligen samarbete för distribuering av pedagogisk kunskap mellan lärare och 

skolledare på olika skolor.  

I analysavsnittet framgår det att verkan inte föregick orsaken i den beroende variabeln och 

de oberoende variablerna. De oberoende variablerna effekt kan isoleras som gångbara 

förklaringsvariabler efter kontrollen för alternativa förklaringar i urvalsavsnittet. Givetvis 

med undantag för alternativa förklaringsfaktorer där Sverige och Finland uppvisar skillnad 

vilket också nämns i urvalsavsnittet. Genomgången av tänkbara orsaksmekanismer visar hur 

obv1, 3 och 4 skulle kunna påverka värdet på den beroende variabeln. Vidare menar jag att 

den finska förvaltningsmodellen skapar bättre förutsättningar för ett välfungerande 

systemövergripande ledarskap än den svenska förvaltningsmodellen.  

Slutligen ska även det sista orsakskriteriet behandlas vilket utgörs av kontrafaktisk skillnad. 

Med Torell & Svensons (2007, s. 64) kommentar om kontrafaktisk skillnad i fåfallstudier i 

åtanke intas en försiktig hållning till orsakskriteriet. Det finns alltför många alternativa 

variabler som kan tänkas förklara resultatskillnaden mellan Sveriges och Finlands elever som 

inte behandlas i denna uppsats. Likaså saknar jag belägg för att med säkerhet kunna förklara 

hur det systemövergripande ledarskapet påverkar resultatet i TIMSS 2011. Därutav den, till 

stora delar, spekulativa diskussionen som ämnar visa orsaksmekanismen.  Alltså hävdar jag 

att om obv1, 3 och 4 hade haft ett annat värde i fallet Finland så hade eventuellt 

sannolikheten för höga resultat i TIMSS 2011 minskat. 
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Konklusion 

Syftet med uppsatsen var att finna tänkbara förklaringar till resultatvariationen mellan 

Finlands och Sveriges grundskoleelever i internationella kunskapsmätningar där Finland 

presterat bättre under en sammanhängande tioårsperiod. Resultatet visade att det 

förekommer stora skillnader mellan utbildningssystemen avseende förvaltningsmodellen 

och förutsättningarna för lärarprofessionen. Efter resultaten granskats fann jag belägg för att 

hävda att förutsättningarna för lärarprofessionen i Finland i kombination med 

professionsförvaltningen genererar förutsättningar för ett välfungerande 

systemövergripande ledarskap vilket kan påverka sannolikheten för höga resultat i TIMSS 

2011. 

Uppsatsens resultat belyser en, i den svenska debatten om läraryrket, mycket vanligt 

förekommande ståndpunkt nämligen att läraryrkets status i måste höjas.  De svenska 

lärarfackens representanter brukar hävda att generell lönehöjning för lärarna kommer leda 

till höjd yrkesstatus. Lärarfacken må ha rätt men Lärarna i Finland tjärnar inte nämnvärt mer 

än svenska lärare och erhåller ändå samhällets respekt och förtroende. Att höjda löner skulle 

öka antalet ansökande till lärarutbildningen anses vara ett rimligt antagande. Att förtroendet 

skulle stiga i takt med lönerna anser jag inte vara lika sannolikt eftersom Sveriges 

utbildningssystem tillämpar externa prov och marknadskontroll för att säkerställa att lärarna 

sköter sitt arbete. Inte som i Finland, där man litar på lärarens professionella omdöme.  

I diskussionsavsnittet utgick samtliga resonemang som leder till antingen högre eller lägre 

resultat i TIMSS 2011 från lärarprofessionens attraktivitet, trovärdighet och exkludering. Häri 

bör således grunden för ett välfungerande systemövergripande ledarskap formas som i 

förlängningen kan leda till högre resultatprestationer i internationella kunskapsmätningar. 

Sedan införandet av lärarlegitimationen i den nya skollagen som trädde i kraft år 2011 har 

Sverige tagit ett steg närmare professionalisering som kan leda till ett välfungerande 

systemövergripande ledarskap. 

Vidare forskning 

Ett Intressant uppslag som formats i samband med författandet av uppsatsen är frågan om 

vilket förtroende som kommer först? Förtroendet från allmänheten och därefter förtroende 

från staten eller gäller det omvända? Först kommer förtroendet från staten sen från 

allmänheten. Något annat som jag skulle finna intressant att undersöka vidare är om den 

markandslika förvaltningsmodellen är förenlig med professionsstyrning. Alternativt skadlig 

för professionsstyrning.     
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