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Introduktion
Liksom hela Star for Life så arbetar Motivationslyftet i grund- och gymnasieskolor för att
generera positiva förändringar både för individuella elever och för de skolor som deltar i
programmet. Vi har goda skäl att förvänta oss sådana förändringar eftersom programmen
grundas i såväl vetenskap som i beprövad erfarenhet. Men Motivationslyftet nöjer sig inte
med denna teoretiska förankring. Vi har dessutom skapat en strategi och en uppsättning
analytiska verktyg för att empiriskt mäta dessa effekter.
Det vanligaste sättet att mäta effekt inom skolan är att bedöma effekten av undervisningen
på elevernas kunskapsnivå. Denna typ av effektmätning pågår hela tiden och summeras i en
individuell betygsskala. Men med jämna mellanrum så mäter man även effekt inom skolan
på andra sätt, och då är det ytterst politikernas sätt att hantera skolan som en
samhällsresurs som får ett betyg. Det finns olika sådana tester över världen, men den mest
kända och diskuterade i Europa är PISA.
Den internationella organisationen OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) driver ett stort antal projekt inom flera sektorer, t.ex. miljö, ekonomisk
utveckling och anti-korruption. OECDs främsta projekt inom utbildningssektorn är just PISA
(Programme for International Student Assessment).1 PISA har skapat kunskapstester inom
naturkunskap, läsförståelse, matematik och mer generell problemlösning, och dessa tester
görs av 15-åriga elever. I senaste undersökningen år 2018 gjordes testerna i ca 80 länder.
Även om PISA bygger på elevers provresultat så är det inte individuella elever som får betyg,
utan man använder elevernas resultat för att bedöma kvalitén på ett lands skolundervisning
både i relation till andra länder under samma år, och i relation till tidigare mätningar i
samma land.
Bild 1. Rankning av länder, elevers läsförmåga

På bild 1 till ser vi hur länderna
rankas i termer av elevernas
läsförmåga. Pilen anger Sveriges
placering i rankningen.2 Den
senaste PISA-rapporten
presenterades i december 2019 och
Sveriges ’betyg’ har diskuterats
flitigt sedan dess i olika media.
PISA:s analys och slutsatser är
politiskt sprängstoff.
Efter presentationen av rankningen
av länder så går PISA ett steg längre
i sin analys. Man försöker förklara
varför länderna hamnar där de gör i
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Se https://www.oecd.org/pisa/
Bilderna av PISA:s analys är hämtade ur en rapport skriven av PISA:s chef, Andreas Schleicher i december
2019. Titeln på rapporten är PISA 2018: Insights and Interpretations. Paris: PISA.
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rankningen genom att diskutera betydelsen av olika mer strukturella och politiska faktorer i
samhället, såsom bl.a. graden av segregation, hur mycket pengar regeringen satsar på
utbildningssystemet, hur mycket tid som eleverna spenderar i skolan, lärarnas
utbildningsgrad, gender och hur många av eleverna som nyligen har immigrerat till landet.
Bild 2. Graden av segregation mellan elever

I bild 2 ser vi hur analysen av
graden av segregation
presenteras, och cirkeln anger
Sveriges placering.
Poängen med att diskutera dessa
analyser här är inte att vi behöver
granska eller helt och hållet förstå
hur PISA går till väga för att göra
analyserna, eller hur man bäst bör
tolka de nyanserade resultat som
presenteras.
Poängen är snarare att notera
vilka faktorer som OECD/PISA
väljer att mäta. Vad de mäter och
hur de går till väga är till en del
bestämt av vilka teorier som dominerar bland de bäst renommerade forskarna, men man tar
även politiska hänsyn. OECD är en central politisk aktör som både driver egna frågor och
strategier, och som ger sitt stöd till vissa andra.
Frågan om vad som mäts i denna politiska kontext blir synnerligen intressant för
Motivationslyftet då vi noterar att PISA inkluderade en ny faktor i analysen i den senaste
rapporten 2019. Denna nya faktor är inte politisk (t.ex. hur mycket pengar som regeringar
satsar på skolan), och den är heller inte strukturell (t.ex. graden av immigration), utan den är
personlig. Denna nya faktor handlar om elevernas självbild och förståelse av deras
livspotential. PISA kallar denna faktor för ’growth mindset’.
I och med att PISA nu mäter och inkluderar denna typ av faktor i analysen av ländernas
skolsystem så ger man ett explicit erkännande till betydelsen av aktivt värdegrundsarbete
och självledarskapsträning i skolor. Därmed bekräftas även behovet och betydelsen av
Motivationslyftets arbete i de svenska skolorna, och även SFL:s arbete i skolorna i
Sydafrika, Namibia och så småningom i Tanzania.
Nedanstående förklaring ska bidra till en bättre förståelse vad PISA menar med detta
begrepp, hur de mäter ’growth mindset’ och till vilken grad det är relevant för ländernas och
elevernas resultat.
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Begreppet ’growth mindset’
PISA bygger sitt resonemang på samma forskningsresultat (bl.a. av) som ligger till grund för
Motivationslyftet och SFL.3 I fyra väldigt korta formuleringar så kan man summera
resonemanget ungefär så här:
•
•
•
•
•

“Your intelligence is
something about
you that you can’t
change very much”

Forskningen visar att människan kan träna
och öka sin intelligens
De människor som vet detta eller tror detta
kan sägas ha ett ’growth mindset’
PISA finner att de elever som vet/tror att
de kan träna och öka sin intelligens lyckas
bättre i testerna
PISA finner att länder där denna inställning
dominerar bland eleverna rankas högre
Man resonerar att detta beror på att människor med ett ’growth mindset’ har större
incitament till att arbeta hårdare och längre eftersom de vet att den egna
intelligensen inte sätter hinder för att lyckas – man ger inte upp lika lätt.

För att bättre förstå hur PISA resonerar så kan vi börja med att granska hur de faktiskt mäter
detta nya begrepp. Det är självklart att ett så pass teoretiskt begrepp inte är lätt att mäta. Vi
får anta att OECD/PISA har anlitat ledande forskare för att diskutera och till slut enas om
bästa möjliga sätt att mäta, inom ramen för de enkäter och tester som PISA redan arbetar
med. Genom en sådan process enades man om att be varje elev att svara på hur man ställer
sig till påståendet att ’din intelligens är en egenskap hos dig som du inte kan förändra särskilt
mycket’. PISAs egen formulering i original på engelska kan ni läsa här ovanför till höger.
Bild 3. Analysen av ’growth mindset’

Eleverna fick fyra svarsalternativ
som angav till vilken grad de höll
med eller inte höll med detta
påstående. De elever som inte
höll med, eller som absolut inte
höll med, kan alltså sägas ha ett
’growth mindset’.
PISAs analys av elevernas svar
genererade den typ av tabell och
rankning som visas i bild 3 här
bredvid. Pilen visar Sveriges
placering.
Återigen, poängen i detta läge är
inte att granska detaljerna i
denna tabell, utan endast att
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Bland annat forskning av Dr. Carol Dweck och Prof. Joe Boaler från Stanford universitetet.
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notera att PISA fäster tillräckligt vikt vid detta begrepp och dess underliggande resonemang
för att mäta och analysera på detta sätt.
PISA:s mer generella resonemang om detta begrepp är en diskussion om hur viktigt det är
att eleverna har en positiv självbild och tror på sin förmåga att lära och lyckas i skolan, samt
hur man kan få eleverna att förstå att de kan ta kontroll över och stärka denna förmåga. Det
handlar alltså dels om att få eleverna att förstå hur hjärnan fungerar, dels vad detta betyder
för våra möjligheter att nå de mål vi sätter för oss själva, och dels hur man kan stärka denna
kapacitet.
PISA finner att elever med ett ’growth mindset’ kände starkare motivation att lära nya
saker och att de hade bättre själv-ledarskap och disciplin, att de satte högre mål för sig
själva, att de satte högre värde på sin skolutbildning, samt att de förväntade sig själva att
fortsätta studera på universitetet. Rent konkret fann man t.ex. att elever med ett ’growth
mindset’ i genomsnitt hade 32 poäng bättre resultat i läsförståelse.

Kopplingen till Motivationslyftet
Första utvärderingar av arbetet med Motivationslyftet i Sverige bekräftar dessa slutsatser.
Sedan 2005 i Afrika och sedan 2014 i Sverige har organisationen Star for Life (SFL) samlat
både kvalitativa utvärderingar i form av individuella berättelser som skildrar enskilda elevers
utveckling samt genom statistik visat på precis denna koppling mellan elevernas självbilder
och deras resultat i olika avseenden.
Då vi har presenterat PISA:s resonemang och mätningar av begreppet ’growth mindset’
sedan december förra året har vi fått en starkt positiv reaktion från skolledare, politiker,
pedagoger. Många anser dessa mätningar som bekräftelse av egna erfarenheter och
antaganden och förstår den direkta kopplingen till arbetsmetoden som används inom
Motivationslyftet.
Anledning till denna positiva respons från ledare inom myndigheter och politiken är att man
nu på ett övertydligt sätt kan koppla behovet och arbetet med Motivationslyftet till politiska
prioriteringar på högsta nivå. Man kan nu lätt och tydligt referera till PISA:s erkännande av
betydelsen av elevernas självbild och deras grundinställning till sin egen förmåga för deras
resultat i skolan.
Avslutningsvis, den tydliga kopplingen mellan PISA:s analys och Motivationslyftets arbete
kommer även bidra positivt till att förverkliga Motivationslyftets strategiska mål att påverka
den svenska skolutvecklingen genom att skapa mer utrymme för självledarskapsträning i
skolschemat samt att inkludera mer kunskap om motivationsträning i lärarutbildningar.
Motivationslyftet har nu en förankring inte bara i vetenskap och beprövad erfarenhet utan
även på högsta politiska nivå.
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