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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera medias definition av skolan. Detta görs 
genom en gestaltningsanalys av de artiklar som skrevs i tre månader efter att resultatet av den 
senaste PISA-undersökningen (2013) publicerades. Vi har valt ut en kvällstidning och en 
dagstidning samt två fackförbundstidningar för att också kunna uttala oss om huruvida den bild 
av skolan som ges skiljer sig beroende på om tidningarna befinner sig inom professionen eller 
utanför.  
 
Ett resultat visar att det är en splittrad bild av skolan som återges i tidningarna. Den tydligaste 
skillnaden rör hur tidningarna ser på PISA-undersökningen som mätinstrument. Dagstidningen 
och kvällstidningen tenderar att acceptera PISA-undersökningen som ett gott mätinstrument 
medan fackförbundstidningarna kritiserar hur verktyget används i debatten. Ett annat resultat är 
att PISA-undersökningen används för att dislegitimera förd skolpolitik, och då särskilt hos den 
tidning som bekänner politisk färg i enighet med de partier som vid tidpunkten satt i opposition. 
Ett tredje resultat är att PISA-undersökningen inte enbart används för att ge en 
nulägesbeskrivning av den svenska skolan utan också för att ge en nulägesbeskrivning av hela 
samhället. 
 
Nyckelord: Media, Framing, PISA, Skolan, Textanalys  
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1. Inledning 

 

Utbildningsministern skyller på sossarna. Vänstern på friskolorna. 

Socialdemokraterna på skattesänkningarna. Sverigedemokraterna på invandrarna. 

Och Miljöpartiet poängterar än en gång att Gustav Fridolin är lärare (Marcal, 

Aftonbladet, 2013-12-08). 

 

Riktigt så enkelt som citatet ovan försöker få det att låta är inte skoldebatten. I skoldebatten 

figurerar en rad olika aktörer, allt från riksdagspolitiker till skolverket och vidare till lärare, elever 

och föräldrar. Kort sagt det är många som har en bild av och en åsikt om den svenska skolan. 

Mellan alla dessa aktörer finns en ständigt pågående debatt och även en ständigt processande 

maktfördelning. I denna uppsats vill vi närmare studera två av dessa aktörer som ingår i 

skoldebatten och analysera hur de gestaltar den svenska skolan. Vi har därför valt att analysera 

media och fackförbundens medlemstidningar för att bidra med kunskap om respektive aktörs 

gestaltning av den svenska skolan. För att göra denna studie möjlig valde vi att studera 

gestaltningen av skolan efter PISA-resultaten 2013. Media får i denna uppsats representeras av 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet och vi är väl medvetna om det missvisande att kalla endast 

två tidningar för ”media” men det är ett val vi har gjort av språkekonomiska anledningar. 

 

Då denna uppsats har dubbla författare krävs två undersökningar och en tydlig avgränsning i vem 

som gjort respektive undersökning. I denna uppsats har vi delat upp det så att Patrik Björehag har 

analyserat medias gestaltning av den svenska skolan och Elias Westerlund har analyserat 

fackförbundens gestaltning av skolan.  
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2. Bakgrund 

PISA-undersökningen är en internationell studie som undersöker kunskapsnivåerna hos 

femtonåringar i de tre ämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Förkortningen PISA 

står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt som 

möjliggör internationella jämförelser av skolsystem. Undersökningen genomförs var tredje år och 

genomfördes för första gången år 2000. Både OECD-länder och icke OECD-länder deltar i 

studien och 2012 deltog 65 olika länder (OECD, 2015).  

 

PISA-undersökningen har fått stor medial uppmärksamhet både internationellt och nationellt 

under de senaste åren. Just i Sverige har medias fokus legat på de kraftigt försämrade resultaten 

som svenska elever presterat(Skolverket, 2015). År 2000 och 2003 ansågs nivån god eftersom 

genomsnittliga svenska elever låg något över OECD-snittet men vid 2006 års studie sjönk 

resultaten framförallt i matematik och naturvetenskap. I efterföljande undersökningar 2009 och 

2012 sjönk resultaten ytterligare i alla ämnen. I undersökningen som genomfördes 2012 var första 

gången då svenska elever placerade sig under OECD-snittet i alla tre ämnena (Skolverket, 2015). 

Detta har skapat debatt både i traditionella och nyare former av media och skolan var ett av de 

prioriterade områdena under 2014 års valdebatter (Dagens Nyheter, 2014-02-10). 

 

 

Skolan lyder under en politisk styrning, och denna styrning omfattar både organisation och 

innehåll. Hur den politiska styrningen tar sig uttryck har förändrats radikalt under 1900-talet (för 

en vidare diskussion se Lindensjö & Lundgren, 2010, s. 15-27). I slutet av 1980 och början av 

1990 genomfördes en decentralisering av den svenska skolan och kommunerna tog över ansvaret 

från staten som huvudmän för skolan. Sverige gick i samband med detta även ifrån en regel- och 

detaljstyrd skola till en målstyrd skola där lärare fick ökad valfrihet vad gäller undervisningens 

innehåll och upplägg. Samtidigt är det fortfarande lärares och rektorers uppdrag att implementera 

de beslut som tas på internationell, nationell, kommunal och lokal nivå vilket innebär att den 

politiska styrningen i hög grad finns kvar, om än i förändrad form (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 27-

32). Staten har alltså inte längre ensamt mandat att styra skolan, utan behöver hitta former för 

samverkan med andra aktörer för att kunna förändra skolan. Politisk styrning beskrivs ibland som 

en process med steg som initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och 

efterhandskontroll (Jarl & Rönnberg, 2010, s.20) I dessa steg involveras alltså ett flertal olika 

aktörer som exempelvis politiska beslutsfattare, anställda inom förvaltningen eller organiserade 

intressen.  
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En annan central aktör i dessa beslutsprocesser är media. Media kallas ibland för den tredje 

statsmakten pga sin kontrollfunktion mot den styrande makten, vilket alltså innebär att media är 

djupt involverad i den efterhandskontroll som sker runt politiska beslut ( Esaiasson & Ha ̊kansson 

2002 ). Vanligt är också att prata om medias dagordningsfunktion, vilket innefattar att de frågor 

som diskuteras i tidningar och på tv ses som viktiga av medborgare och politiker i ett samhälle 

och således då också blir föremål för politiska beslut, en funktion som innebär avsevärd makt 

gällande initieringen (Strömbäck, 2009). Utöver förhållandena till processens inledande och 

avslutande steg så inkluderar modern medieforskning också mediernas makt över tanken, det vill 

säga att media har makt att påverka ”hur” medbogare och politiker tycker i vissa frågor 

(McCombs i Wadensjö, 2006, s. 98-100). Således har media inte bara betydande påverkan under 

vitala delar av processen utan också över de andra aktörerna som medverkar i denna process. 

Trots det så har studiet av media och dess påverkan inte haft något framträdande plats i forskning 

om utbildningspolitik och styrning av skolan (Thomas 2003, Warmington & Murphy, 2004 i 

Pettersson, 2008, s.133). Strömbäck (2009, s.11) går till och med så långt att han hävdar att media 

i mångt och mycket har förbisetts i den utbildningsvetenskapliga forskningen vilket han menar 

leder till bristande förståelse om politiska processer. Forskningen som finns  visar bland annat att 

olika mediers förhållande till PISA-undersökningen skiljer sig från land till land. Sverige och 

England tenderar att acceptera PISA som ett reliabelt mätinstrument för skolframgångar (Grek, 

2008 och Hylén, 2008) medan andra länder som exempelvis Frankrike och Ryssland har en mer 

negativ bild av mätningen och menar att testet inte förmår mäta det som skolorna lär ut i dessa 

länder, vilket förklarar det låga resultatet (Schmidt, 2003). 

 

Denna studie placerar sig inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet då den avser att 

studera media och fackförbundens gestaltningar av den svenska skolan efter PISA-resultaten 

2013. För att undersöka hur den svenska skolan gestaltas i media och fackförbund hämtas teorier, 

begrepp och resonemang också från medie- och kommunikationsforskningen. Att studera det 

mediala fältet motiveras genom att medierna av idag fyller en viktig funktion i att fungera som en 

källa till information. Pettersson (2008, s.61) menar att om medierna betraktas som en 

medkonstruktör av verkligheten och så  också av utbildningsystemet så kan media genom sin 

position bidra till att informera om och  i slutändan även förändra ett utbildningssystem 

(Petterson, 2008, s.61). 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning  

I detta kapittel diskuteras internationella kunskapsmätningars utformning och påverkan på en 

nationell nivå. Kapitlet behandlar även mediernas gestaltning av tidigare skoldebatter både 

nationellt och internationellt. 

 

3.1.1 Internationella kunskapsmätningar och nationella konsekvenser 

Internationella kunskapsmätningar som mäter och jämför ländernas olika skolsystem är inget nytt 

fenomen. Pettersson (2009) skriver i artikeln Kris i skolan eller skolpolitiken? att det i efterkrigstiden 

uppstod en tidsanda som efterfrågade en jämlikhet mellan länderna och en vilja att lära av 

varandra främst på ett ekonomiskt plan. I tidsandan uppstod också en tanke om att den 

ekonomiska utvecklingen hade en nära anknytning till utbildning och utbildningssystemet. Allt 

sedan andra världskriget har därför internationella jämförelser av kunskapsresultat haft en nära 

relation till utbildning och ekonomi (Pettersons, 2009, s.19). 

 

Michal Uljens (2009) diskuterar i artikeln PISA-resultaten i Finland internationella 

kunskapsmätningar med en liknande utgångspunkt som Petterson (2009) . Författaren menar att 

framförallt PISA-undersökningen, men även liknande internationella jämförelser, är exempel på 

en nyliberal utbildningsfilosofi som i sin utformning har en marknadsorienterad utgångspunkt. 

Det finns ett syfte och en tro på att en harmonisering och standardisering av ländernas 

utbildningspolitik och utbildningssystem är gynnsam. På så sätt skapas en homogen 

utbildningsmarknad vilket anses nödvändigt för att i framtiden skapa en större rörlighet hos 

arbetskraften. Visserligen menar författaren att PISA-undersökningen skapar en rangordning utan 

djupare empiriska förklaringar som lämnar utrymme för en nationellt utbildningspolitik men att 

undersökningen samtidigt begränsas till en instrumentell roll genom att enbart verka för att finna 

praktiska lösningar som kan generera en bättre placering på rankinglistorna. Detta förs även 

samman med den osäkerheten som PISA-undersökningen skapar genom konkurrensklimatet 

mellan länder. Konkurrensen och osäkerheten leder sedan hela tiden till prestationsökande och 

effektivitetssökande åtgärder. Uljens (2009) ger en målande beskrivning om hur han föreställer sig 

processen: 

 

Detta sker utifrån en ångestfylld tillvaro där känslan av otillräcklighet per definition 

aldrig upphävs. Det kan inte förnekas att konstruktionen är sinnrik. Bilden av 

tävlingscyklisten växer fram – trampa neråt och blicka uppåt. OECD:s 
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utbildningspolitik kan därför karakteriseras som teknologiskt instrumentell (Uljens, 

2009, s.5).      

  

Daniel Petterson (2010), som är medförfattare till Bedömning i och av skolan – praktik, principer och 

politik, diskuterar hur internationella kunskapsmätningar likt PISA-undersökningen behandlas i en 

nationell kontext. Han menar att kunskapsmätningarna fungerar som en nulägesrapport av det 

nationella utbildningssystemet. Nulägesrapporten är dock beroende av den nationella 

diskussionen som finns inom utbildningspolitiken i ett land för att kunna verka för förändring. 

Ett exempel hämtas från Tysklands utbildningssystem där PISA-undersökningen år 2000 fyllde 

ett tomrum utifrån den nationella debatten som efterfrågade en reformering av 

utbildningssystemet. PISA-resultaten fungerade då som argument för förändring. Petterson 

beskriver internationella kunskapsmätningar som en katalysator. Resultaten har stor påverkan i de 

nationella utbildningssystemen men kan inte ensamt reformera ett utbildningssystem utan är 

beroende av debatten i en nationell kontext (Pettersson, 2010, s.261-262). 

 

I Petterssons (2008) avhandling, Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av 

skolan, beskrivs det svenska utbildningssystemets relation till internationella kunskapsmätningar 

mer ingående. Han menar att när internationella kunskapsmätningar landar i en nationell kontext 

så skapas det reaktioner från olika aktörer och beskriver dessa aktörer som en ”komplex väv” av 

individer eller institutioner, exempelvis politiker, Skolverket eller media som alla är delar i ett 

upprätthållande av maktfördelningen.  Kunskapsmätningarna tolkas och används för att hämta 

fakta, få en nulägesbeskrivning och skapa argument för utformandet av framtidens 

utbildningssystem. Beroende av synen på framtidens utbildningsystem fungerar också de 

internationella kunskapsmätningarna som ett material för att ”legitimera eller dislegitimera en 

förd skolpolitik” (Petterson, 2008, s.127 & 133). Funktionen som kunskapsmätningarna fyller 

genom att legitimera eller dislegitimera en förd skolpolitik blir intressant utifrån ett 

beslutsfattande perspektiv om det sätts i relation till det som Jarl och Rönnberg (2010) skriver i 

Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum. Författarna menar att det har skett en förskjutning i den 

svenska skolpolitiken rörande beslutsfattande. Från 1990-talet och fram tills idag har en 

traditionell praxis inom skolpolitikens beslutsfattande mer eller mindre luckrats upp. En tidigare 

etablerad praxis var att beslut som rörde skolan och utbildningsfrågor fattades i bred enighet (Jarl 

& Rönnberg, 2010, s.213-216). Detta borde leda till att det finns en framträdande dislegitimering 

av en förd skolpolitik från oppositionspartier då det inom det administrativa – och politiska fältet 

finns en uppfattning om att kunskapsmätningar berikar (Petterson, 2008, s.134-135). För det är 

främst politiker och mer generellt politiker på ett riksplan som uppskattar och använder sig av 

internationella kunskapsmätningar. Detta får konsekvenser då lärare på en lokal nivå inte känner 

igen sig i beskrivningen av skolan som ges av politikern. Det finns alltså en differens mellan lärare 

och politiker vad gäller problembeskrivningen av den svenska skolan. Detta blir problematiskt 
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när det kommer till att komma fram till konkreta lösningar på hur skolan ska reformeras och 

utvecklas men som också har en bred majoritet både bland politiker och lärare (Petterson, 2009). 

 

3.1.2 Skoldebatt i media nationellt och internationellt  

I flera länder har det gjorts forskning kring skoldebatten. Forskningen som kommer presenteras 

nedan behandlar främst studier som gjorts kring PISA-resultaten men även generella studier av 

utbildningsdebatten presenteras. 

 

Gerlind Schmidt undersöker i sin Reactions of Participating countries as reflected in their press (2004) den 

mediala debatten i ett flertal länder efter PISA-undersökningen som genomfördes år 2000. 

Länderna som ingick i undersökningen var Ryssland, Holland, Schweiz, Frankrike, England, USA 

och Sverige. I artikeln framställs den svenska mediedebatten som ytterst speciell. Trots de goda 

resultaten i PISA-undersökningen år 2000 så skapades det i media en bild av en skola som befann 

sig i kris, vilket utifrån resultatet inte var en befogad bild. Ett annat resultat som lyfts fram i 

artikeln är att i länder som Frankrike, Schweiz och Ryssland, som var mindre framgångsrika i 

underökningen, beskylldes PISA-undersökningen som mätinstrument. Det ansågs att PISA-

undersökningen inte mäter det som faktiskt står i respektive lands styrdokument (Schmidt, 2004, 

s.62). Detta skiljer sig mot förhållandena som råder i svensk media. Jan Hylen visar i rapporten 

PISA-succén – och sedan att svensk media istället intar en accepterande position inför PISA-

undersökningen som mätinstrument (Hylen, 2008, s.5). 

 

Maria Folke-Fichtelius (2003) konstaterar i sin studie Utbildningspolitik och medielogik: En fallstudie om 

mediernas funktion i debatten om skolan att hela utbildningsystemet under 1990-talet och framåt fått 

en stor medial uppmärksamhet. I sin studie har författaren studerat den mediala debatten om 

betygsgränser på nationella proven. Författaren lyfter fram att den mediala debatten är viktig och 

har en tydlig påverkan, samtidigt som det är svårt att exakt avgöra i vilken grad den påverkar 

människor. Anledningen till detta är att det förutom massmedia också finns andra arenor för 

debatten utanför den massmediala arenan. Alternativa arenor som lyfts fram är bland annat 

internet och direkt debatter i riksdagen (Folke-Fichtelius,2003,s. 55 & 61-62). Ett annat resultat 

som framkommer i studien är att medielogiken, som innefattar tillspetsning, personifiering och 

förenkling av nyheterna, var framträdande i mediadebatten om skolan (Folke-Fichtelius,2003, 

s.62) (För en vidare diskussion om medielogiken se Strömbäck, 2009, s.172 ff).  

 

Denna tillspetsning som går att finna i Folke-Fichtelius studie återfinns också i Sotira Greks 

artikel PISA in the british media: leaning tower or robust testing tool? (2008). Författaren undersöker 

framställningen av PISA-undersökningen 2006 i Brittisk media. I artikeln ges tydliga exempel på 

tillspetsning när de brittiska medierna använde sig av sporttermer som ”slagna” och 
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”misslyckades” för att beskriva de brittiska PISA-resultaten. Denna typ av ord för att beskriva 

PISA-resultaten beror enligt författaren på OECDs sätt att presentera PISA-resultaten i form av 

listor och grafer, vilket gör det enkelt för den brittiska pressen att göra jämförelser med tidigare 

års undersökningar (Grek, 2008). 

 

I Daniel Pettersons (2008) avhandling, som vi refererade till tidigare, finns ett avsnitt om hur 

medierna i Sverige behandlade PISA-resultaten efter testet som gjordes år 2000. Petterson (2008) 

identifierar hur svenska medier fungerar i två olika faser. I den första fasen av rapporteringen så 

sker en nulägesbeskrivning av det svenska skolsystemet. För att kunna göra en 

nulägesbeskrivning så jämför medierna svenska elevers resultat med andra nordiska länder. När 

den andra fasen av rapporteringen startar så uppstår ett fokus från mediernas håll på att 

legitimera eller dislegitimera den förda skolpolitiken.  Vid rapporteringen efter PISA-resultaten 

2000 handlade bland annat försöken att legitimera eller dislegitimera den förda skolpolitiken om 

en debatt om oordning (Petterson, 2008, s.161). 

 

En annat resultat som går att finna när utbildningssystemet diskuteras i media hämtas från Katie 

Macmillians (2002) studie. Hon undersöker hur utbildningsområdet framställs i den brittiska 

pressen i mitten av 1990-talet och kommer fram till att utbildningsfrågan används för att 

diskutera och ge en bild av samhället generellt. Utbildningen blir på så viss ett verktyg för att 

uttala sig om samhället i stort (Macmillan 2002, s 37).  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel utökas resonemanget om media som en central aktör i den utbildningspolitiska 

diskursen. Av den anledningen kommer maktens förflyttning till medierna att diskuteras för att 

senare gå in djupare på två centrala medieteorier som kommer ligga till grund för uppsatsen.  

3.2.1 Mediernas makt  

I dagens demokratier spelar medierna en avgörande roll. Detta bottnar i att för majoriteten av alla 

människor utgör medierna den enskilt viktigaste källan till information om samhället och dess 

politik (Strömbäck & Nord, 2013, s.18). Även om människans verklighetsuppfattning påverkas av 

självupplevda erfarenheter så har samhället gått från att vara ett ”erfarenhetssamhälle” till att bli 

ett ”informationssamhälle”. Människans erfarenheter har alltid en begränsning och av den 

anledningen behövs medierna för att ge information och forma en giltig bild av den verklighet 

som finns bortom människans egna erfarenheter (Strömbäck & Nord, 2013, s.119).  
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Att människans uppfattningar om politiska partier och den politiska debatten är så beroende av 

mediernas rapportering har bidragit till att den politik vi ser idag har blivit ”medierad”. Med detta 

menas att politiken utspelar sig i medierna och att människors information om den är inhämtad 

via medierna istället för, som tidigare, via personlig kommunikation och egna erfarenheter. 

Politiken kan sägas vara medierad när människor i huvudsak får information om politiska frågor 

via medier och då medierna utgör den enskilt största och viktigaste kommunikationskanalen 

mellan medborgare och politiker (Strömbäck & Nord, 2013, s.120-122).  

 

Ett annat begrepp som återfinns nära den ”medierade” politiken, och belyser den förflyttade 

makten, är ”medialisering” av politiken.  Wiklund (2006, s.67) menar att medierna gått från en 

funktion som informations- och nyhetsförmedlare till att bli en verklighetskonstruerande aktör. 

Strömbäck och Nord (2013) ger en liknande bild och förklarar något förenklat, ”medialiseringen” 

av politiken som en process i vilken medierna blivit mer självständiga som aktörer i förhållande 

till politiska aktörer och institutioner. Denna förskjutning medför att medierna skaffar sig ett  

större inflytande över den egna rapporteringen om politik och samhälle, vilket även inkluderar 

skolan. Mediernas självständighet påverkar också andra aktörer som tvingas att anpassa sig till 

mediernas krav, format och innehåll (Strömbäck & Nord, 2013, s.19-20).  För att synliggöra 

denna förändring så beskriver medieforskaren Hadenius (I Wiklund, 2006, s.76-77) DN-debatt 

som ett typexempel på en sådan stark medieaktör och menar att den är ogynnsam för det svenska 

demokratiska klimatet. Anledningen till detta är, menar Hadenius att politiker hellre använder sig 

av DN-debatt som forum istället för att använda sig av mer traditionella format för att lyfta fram 

sina frågor vilket skapar en centralisering av den politiska debatten.  

 

Om medias makt och dess position i samhället betraktas som så starka aktörer så går det inte att  

förstå demokratin eller politikens sätt att fungera utan att medierna och journalistiken tas i 

beaktning. Att medierna fått en sådan framskjuten roll för människans förståelse av samhället i 

kombination med avsaknaden av forskning som belyser mediernas roll i utbildningsdebatten gör 

de också extra intressanta att studera. Utgångspunkten i denna studie är att medierna betraktas 

som en central aktör i samhällsdebatten och därmed som en aktör som medverkar i att skapa 

människors åsikter och uppfattningar om samhällsfenomen. Och, detta gäller även skolan. Två 

teorier som tillskriver medierna stor makt i samhället är ”dagordningsteorin” och 

”gestaltningsteorin” vilka fungerar som teoretiska utgångspunkter i denna uppsats. 

3.2.2 Dagordningsteorin 

Synen på massmedia har förändrats under det senaste århundradet, från att under tidigt 1900-tal 

setts som allsmäktiga till att under 1950-talet reduceras till närmast maktlösa för att under 1970 

och 80-talet återigen etablera bilden av mäktiga medier som är rådande idag. En medieteori som 

bidragit till det förändrade synsätt på medier som växte fram på 1970- och 80-talet är 
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dagordningsteorin. (Strömbäck, 2000, s. 59ff). Teorin har över tid utvecklats och återfinns idag i 

två olika nivåer. Båda dessa nivåer kommer att presenteras nedan.  

 

Det var forskarparet McComb och Shaw (1972) som var de första att belägga detta samband i sin 

studie om nyhetsrapportering i samband med politiska val. Resultatet, som presenterades i 

artikeln The Agenda Setting Function of Mass Media, visade att den dagordning som media satt i 

mångt och mycket överensstämde med de frågor som väljarna senare uppfattade som 

nyckelfrågor i valet. Dagordningsteorins första nivå rör alltså medias makt att bestämma vilka 

frågor som människor ska se som viktiga att ha åsikter om och därigenom också vilka frågor som 

inte är viktiga i och med att de får lite, eller inget, utrymme i media. Berhard Cohen (1963) 

uttrycker grundtanken i teorin: 

 

Pressen är kanske inte särskilt framgångsrik när det gäller att styra vilka åsikter 

människor har, men den är bedövande framgågsrik när det gäller att styra vad 

läsaren har åsikter om (Cohen, 1963, s. 13) 

  

Den första nivån av dagordningsteorin utgör grunden i teorin och den nivån berör frågan om den  

obegränsade och komplexa verkligheten. Verkligheten betraktas som att vara för stor och 

omfattande för att människor ska kunna skapa mening om den enbart utifrån sina egna 

upplevelser och därför söker vi oss till media och andra käller som exempelvis internet för att få 

mer information om denna verklighet. Medias format är dock begränsat och kan omöjligt 

rapportera om hela den verklighet som omger oss. Av detta följer att media gör val gällande vilka 

frågor som ska tas upp. De val media gör kommer som en följd av detta påverka vilka händelser 

runt om i världen som människor uppmärksammar. Och således menar dagordningsteorin att 

media påverkar människors uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Människors upplevda 

verklighet blir alltså den som media tillhandahåller eftersom att det är den vi presenteras för, 

utöver våra egna upplevelser. Detta är essensen av dagordningsteorins första nivå, att de frågor 

som media presenterar som viktiga också kommer att uppfattas som viktiga av människor 

(Strömbäck 2009, s.102-103). 

 

Även om grundhypotesen i dagordningsteorin är att medierapportering påverkar människans 

uppfattningar om vilka sakfrågor som är viktigast så har teorin under senare år utvecklats och 

innefattar idag även idéer om hur media beskriver händelser/fenomen/personer/etc. Denna 

utveckling av grundteorin har fått namnet dagordningsteorins andra nivå. Tankemönstret är 

detsamma som i den första nivån, om media förmedlar en bild av det ekonomiska läget i nationen 

så antas det att det påverkar människor olika beroende på om det ekonomiska läget beskrivs i 

termer av arbetslöshet, aktuellt ränteläge eller löneutveckling. Med andra ord så fokuserar den 

första nivån på vilka frågor som media väljer att lyfta fram och vilka frågor som människor tycker 
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är viktiga ”objekt” och den andra nivån fokuserar på vilka egenskaper eller kännetecken och  

”attribut” som objekten sammankopplas med och därigenom påverkar hur människor tänker 

kring dessa (Westerlund, 2015). Dagordningsteorins andra nivå har studerats av bland andra 

Balmas och Sheafer (2010) som funnit ett samband mellan hur media beskriver politiska 

kandidater och hur väljare senare uppfattar dessa.  

 

Vid diskussioner om dagordningsteorins  effekter är det även viktigt att ha i åtanke att medias 

makt är villkorad snarare än allenarådande. Ett villkor som måste uppfyllas för att media ska 

kunna sägas ha någon makt alls är först och främst att människor tar del av media. Människors 

behov av att orientera sig i verkligheten med hjälp av media ser olika ut. Inom mediaforskning 

talar man om begreppen ”relevans” och ”osäkerhet”: ”Relevans” handlar om hur viktig en fråga 

är för den enskilde individen och ”osäkerhet” rör hur mycket den enskilde individen upplever att 

den kan om frågan. Om ”relevansen” och ”osäkerheten” är hög, alltså att frågan intresserar 

individen men att denne upplever sig veta för lite om saken, så ökar behovet av att söka mer 

information och orientera sig med hjälp av media. Om ”relevansen” är hög men ”osäkerheten” 

låg så finns det mindre behov av att gå till media för lära sig mer om frågan. Och om 

”relevansen” är låg så finns det inte mycket incitament hos individen att lära sig mer, oavsett om 

”osäkerheten” är hög eller låg. På så betraktas medias makt vara situationsbetingad och påverka 

individer olika vilket innebär att man, efter vad vi vet och tror idag, knappast kan tala om 

allsmäktiga medier men inte heller maktlösa sådana (Strömbäck, 2009, s.94 & 105). 

 

Dagordningsteorin har under de senaste decennierna fått en framskjuten roll inom 

medieforskningen (Strömbäck, 2009, s.102). Teorin bidrar till en förståelse för mediernas makt 

och legitimerar på så sätt denna studie.  

3.2.3 Gestaltningsteorin  

En andra teori om mediernas makt som fått allt större utrymme och som är en av de mest 

citerade teorierna inom medieforskningen under de senaste åren är ”framing theory”. Översatt till 

svenska brukar teorin kallas gestaltningsteorin vilket den i fortsättningen kommer att benämnas i 

denna uppsats. Gestaltningsteorin liknar dagordningsteorins andra nivå och berör samspelet 

mellan mediernas innehåll och den enskilda individens kognitiva scheman (Strömbäck 2009, 

s.114).  

 

Likheten mellan gestaltningsteorin och dagordningsteorins andra nivå har också medfört att vissa 

forskare hävdar att gestaltningsteorin inte kan fungera som en egen teori. Här råder en konflikt 

inom kommunikationsforskningen då det finns andra forskare som istället hävdar att teorin ska 

ses som ett nytt paradigm inom forskningen. Det som skiljer gestaltningsteorin från 

dagordningsteorin är att teorin inte enbart utgår från medias makt utan innehåller fler 
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dimensioner vilket också är anledningen till att vi väljer att redovisa den enskilt (Strömbäck 2009, 

s.114 & 119). 

 

Gestaltningsteorin har i likhet med dagordningsteorin utgångspunkt i en syn på  verkligheten som 

obegränsad. Detta medför att den enskilda journalisten aldrig kan ge en neutral spegelbild av 

verkligheten. Medieformatets begränsningar medför att journalistik handlar om att välja och välja 

bort. Genom att skribenten väljer vissa ämnen, källor, bilder, ord eller betoningar så har den 

enskilda skribenten skapat en viss gestaltning av verkligheten eller en viss gestaltning av en 

person och därmed valt bort andra. Gestaltningsteorin handlar alltså om hur en händelse som 

gestaltas i media uppfattas av människan och processen som leder fram till denna uppfattning. 

Med denna utgångspunkt beaktas inte skribenternas texter som en direkt kopia av verkligheten 

utan istället som en rekonstruktion av den (Strömbäck, 2009, s.119-121). 

 

Från början hade gestaltningsteorin inte någon koppling till media utan fanns inom ett 

sociologiskt fält. Det var sociologen Erving Goffman som introducerade ”frame analysis” och 

för Goffman handlade det om att undersöka hur människan organiserar erfarenheter (Lemert & 

Branaman. 1997.) Ur en sociologisk synvinkel undersöker ”frame analysis” hur människan tolkar, 

skapar mening och begripliggör sina erfarenheter. Detta med untgångspunkten i en tanke om att 

människan alltid strävar efter att skapa mening. Människans strävan efter att skapa mening gör att 

gestaltningsprocesserna blir ofrånkomliga. Detta medför att vid varje tillfälle människor 

kommunicerar med varandra så sker någon typ av gestaltning av verkligheten. Denna process 

inkluderar såväl människor i allmänhet som politiker och inte minst medierna (Strömbäck, 2009, 

s.119).  

 

Forskare inom medieforskningen som använt sig av gestaltningsteorin har nästan uteslutande en 

utgångspunkt i att verkligheten är socialt konstruerad och undersöker därför varför den mediala 

kommunikationen framställs eller gestaltas på ett specifikt sätt (Wiklund, 2006, s.70). Teorin har 

även definierats på lite olika sätt men med ett snarlikt innehåll. Den kanske allra mest citerade 

forskaren inom gestaltningsteorin är Robert Entman som i sin artikel Framing:Towards clarification of 

a factured paradigm (1994) definierar de mest centrala delarna i gestaltningsteorin: 

 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, 

in such way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993, s.52). 
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Gestaltning sker medvetet eller omedvetet när medieproducenter organiserar information och 

gestaltningen formas efter de val som görs angående ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar. 

Detta innebär att gestaltningar är ofrånkomliga eftersom att det alltid sker en gestaltning vid 

kommunikation. Vad som också innefattas i dessa val som görs är att vissa problemdefinitioner 

kommer att dominera beroende på hur fenomenet gestaltas, och därigenom också vilka moraliska 

bedömningar, tolkningar och olika förslag till lösningar väljs ut och som kommer att ingå i 

gestaltningen (Strömbäck, 2009, s. 121).  

 

Uppsatsens analysverktyg har hämtat sin inspiration från Robert Entmans (1993) artikel Towards 

clarification of a factured paradigm som har studerat ett flertal studier inom gestaltningsteorin och 

skapat en operationalisering av teorin. Entman visar hur gestaltningsteorin kan användas för att 

analysera kommunikation mellan människor. Att gestalta en händelse handlar enligt Entman om 

att välja ut vissa specifika delar av en obegränsad verklighet och sedan göra dessa mer 

framträdande i text. Detta får till effekt att visssa pecifika ”problemdefinitioner”, 

”orsaksförklaringar”, ”moralisks bedömningar” och ”lösningsförslag” får en mer framträdande 

plats i texten, genom att skribenten väljer eller väljer bort vissa fakta, begrepp eller 

informationskällor (Entman i Svensson, 2010, s.3-4). Genom att analysera den kommunicerande 

textens olika ordval, beskrivningar, källor och argument kan vi finna olika inramningar som den 

kommunicerade texten existerar inom. Effekten av detta blir att det sker en utestängning av andra 

sidor av verkligheten som därigenom hamnar utanför mottagarens verklighet (Entman i Jansson 

& Westerlund, 2014, s.11-12). En ”framingeffekt” eller gestaltningseffekt har uppstått när 

människor formar sina respektive attityder och åsikter i enighet med den gestaltning som 

kommunicerats i medierna (Shehata i Strömbäck & Nord, 2012, s.328).  

 

För att knyta gestaltningsteorin till skolan och utbildningssystemet så har tidigare forskning 

fokuserat på sakpolitiska gestaltningar och hur dessa påverkar människor. Ett typexempel på en 

gestaltningskamp som återkommer i den svenska debatten rörande den offentliga verksamheten, 

vilken inkluderar skolan, är kampen mellan valfrihets-gestaltningen och jämlikhets-gestaltningen. 

Valfrihets-gestaltningen syftar till att synliggöra människans brist på valfrihet som det huvudsakliga 

problemet i den offentliga verksamheten, vilket medför att en ökad valfrihet också skulle leda till 

en förbättrad välfärd. Jämlikhets-gestaltningen syftar istället till att synliggöra att det är ojämlikheten i 

den offentliga verksamheten och mellan olika medborgargrupper som är problemet (Strömbäck 

& Nord, 2013, s.255-256). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, utifrån erkända teorier om medias makt och med en utgångspunkt 

i att medierna har en central roll som informatör och aktör i skapandet av bilden av skolan och 

utbildningssystemet, undersöka medias och fackförbundens gestaltning av den svenska skolan 

efter PISA-resultaten 2013 Uppsatsen avsikt är att bidra till en förståelse av mediernas roll i 

skapandet av skolan i utbildningsdebatten och därigenom öka förståelsen för styrningen av 

skolan.  

 

Utifrån ovanstående bakgrund, teori och syfte blir frågeställningen: 

 Hur gestaltar media och fackförbunden skolan efter PISA-resultaten 2013 utifrån en 

problemdefinition, orsaksförklaring, lösningsförslag och moralisk bedömning? 

 

 Vilka skillnader finns mellan medias och fackförbundens gestaltningar av skolan efter 

PISA-resultaten 2013 utifrån en problemdefinition, orsaksförklaring, lösningsförslag och 

moralisk bedömning? 

 



 

 19 

5. Metod 

I följande kapitel av uppsatsen presenteras de metodval som kommer ligga till grund för analysen 

av det empiriska materialet. Metoddelen innehåller också en förklaring till valet av analysmaterial 

och en diskussion om tolkning.  

5.1 Kvalitativ textanalys   

Som tidigare diskuterats så undersöks media och fackgörbundens gestaltning av den svenska 

skolan efter PISA-resultat 2013 i denna studie. Detta medför att kvantitativa metoder utesluts, 

eftersom vi undersöker språkliga konstruktioner faller valet istället på en kvalitativ textanalys. 

Den kvalitativa textanalysen möjliggör att på ett mer ingående sätt studera och tolka innehållet i 

texterna (Eaiasson et al,2012, s.210). Det finns en nära koppling mellan vår studie och 

diskursanalys eftersom att vi, liksom diskursanalyser i allmänhet, utgår ifrån att vår uppfattning 

om verkligheten är socialt konstruerad och att språket spelar en central roll i de sociala processer 

som skapar dessa uppfattningar (Jørgensen & Phillips, 2010, s. 3 ff). Diskursanalys är ett brett 

begrepp med många olika definitioner och metoden har använts i en rad olika fält. Diskurs kan 

definieras som ett särskilt sätt att samtala om och förstå världen eller en del av den, och olika 

sakområden har sina egna diskurser (Jørgensen & Phillips, 2010). Exempelvis får ordet volym 

olika innebörd för en ljudtekniker som blir ombedd att höja volymen på en fest jämfört med en 

skogsavverkare som får höra att det lokala bruket inte kan ta emot så stora volymer som han 

önskar bli av med. Ordet volym är detsamma, men innebörden förändras beroende på om ordet 

tillhör en musikdiskurs eller lantbruksdiskurs. En central utgångspunkt för diskursanalyser 

kommer ifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet och innebär att vårt sätt att tala om 

världen, identiteter och/eller sociala relationer inte återspeglar dessa neutralt utan snarare bidrar 

aktivt till att skapa och forma dem (Jørgensen & Phillips, 2010, s. 1). Exempelvis så konstrueras 

bilden av det generella hälsotillståndet i Sverige olika om man talar om sjukskrivna i termer av 

smittorisk och epidemier eller om man talar om sjukskrivna i termer av bidragsfusk. Den första 

konstruktionen implicerar att det rör sig om faktiska hälsoproblem i landet medan den andra 

implicerar att människor struntar i regler och bestämmelser om det finns egen vinning att hämta 

på det. Således är inte bara innehållet i texterna av intresse utan också hur språket används. 

Uppfattningen att verkligheten är socialt konstruerad delas av denna studies teoretiska 

utgångspunkter, och således också av författarna.  

 

Det finns ingen färdig mall för hur en diskursanalys ska se ut, utan detta måste anpassas till 

studieobjektet (Jørgensen & Phillips, 2010, s. 4). Vi har valt att använda oss av en 

gestaltningsanalys som den presenteras av Entman (1994). För att tydliggöra operationaliseringen 
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av Entmans (1994) fyra kategorier så handlar problemdefinitionen om hur texten väljer att 

gestalta sin definition av problemet. Att vi pratar om problemdefinitioner och orsaksförklaringar 

snarare än problem och orsaker är för att illustrera att det är texternas definition av problem och 

orsaker som intresserar oss och inte några objektivt accepterade problem eller orsaker. 

Exempelvis kan en text med hjälp av olika ordval och referenser rama in problemet på en lokal, 

regional eller nationell nivå, eller om man placerar problemet i skolan som institution och 

organisation eller ser det som ett övergripande samhällsproblem. Är det kanske ett fåtal individer 

som skribenten ser som problemet, eller politik och samhällsstrukturer?  

 

Oavsett hur texten ramar in problemdefinitionen så kommer det att möjliggöra vissa 

orsaksförklaringar och utestänga andra. Problemdefinitionen hänger på så sätt samman med 

orsaksförklaringen och vidare även med den moraliska bedömningen och lösningsförslagen. Vi 

skiljer mellan problemdefinition och orsaksförklaring med hjälp av resonemanget om 

tidsordning; att orsak kommer före verkan. Vad tidningarna gestaltar som orsaksförklaringar bör 

alltså komma före i tid relativt problemdefinitionen, annars kan man misstänka att det rör sig om 

en problemdefinition snarare än en orsaksförklaring. Orsaksförklaring är alltså det som 

presenteras som orsaker till problemet. Varför har det blivit som det har blivit och pekar man ut 

någon skyldig? Även här kan det handla om exempelvis enskilda individer, politiska beslut eller 

särskilda samhällsstrukturer som skribenterna då menar är den bakomliggande orsaken till 

problemet. Inramningen av orsaksförklaringen kommer att innesluta vissa, men utesluta andra, 

lösningsförslag. 

 

Vad gäller lösningsförslag så undersöker vi hur lösningsförslagen gestaltas. Att de följer den 

inramning som skribenten tidigare gjort blir naturlig, om problemet exempelvis sägs vara en 

samhällskultur där för lite tid ägnas åt skönlitterär läsning och orsaken till detta sägs vara en 

teknologisk utveckling som främjar passivitet vid inhämtning av information så kommer 

lösningsförslagen att handla om att åtgärda detta snarare än att höja kvalitén på maten i skolan.  

 

Begreppet moralisk bedömning handlar om vad skribenten menar är rätt och fel och hur denne 

uttrycker sig om detta i texten genom olika värdeord som beskriver exempelvis händelser och 

fenomen som positiva eller negativa. Det handlar också om synen på samhället, medborgarens 

plats i samhället och synen på statens och institutioners uppgifter.   

 

Två begrepp används frekvent i analysen: gestaltning och inramning. Med gestaltning menas hur 

något definieras eller framställs, exempelvis om problemdefinitionen sägs vara lärarna eller 

politikerna. Inramning handlar om hur texterna kommer fram till dessa gestaltningar. Till 

exempel kanske vissa texter hänvisar till studier och rapporter, andra till självupplevda 

erfarenheter och ytterligare någon till sunt bondförnuft.  
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5.2 Praktiska tillvägagångssätt  

Analysen av det empiriska materialet genomförs i tre steg. I steg ett läses materialet översiktligt 

med syftet att identifiera gemensamma nämnare avseende dominerande gestaltningar, exempelvis 

individ kontra kollektiv, skolfråga kontra samhällsfråga eller politik kontra kultur, för att finna de 

mest framträdande gestaltningarna. Steg två syftar till att identifiera vilka ”problemdefinitioner, 

orsaksförklaringar, lösningsförslag, och moraliska bedömningar” som gestaltas i texterna. I det 

tredje steget analyseras ordval, källor, beskrivningar och argument för att identifiera likheter och 

skillnader i hur media och fackförbundens tidningar gestaltar skolan efter PISA-undersökningen 

2013. Kategorierna som Entman (1994) presenterar ska inte ses som helt oberoende av varandra 

då de integreras med varandra. Det är inte heller alltid självklart att alla fyra kategorier gestaltas i 

varje text. Detta blir dock inget problem för analysen då den avser att gestalta dominerande 

inramningar inom varje kategori. I praktiken innebär detta att artiklar som återfinns utanför de 

dominerande inramningarna inte finns utskrivna i analysen. 

 

5.3 Val av material  

I alla urvalssituationer vore det mest optimala att möjliggöra en analys av allt relevant material 

som finns. Men praktiska begränsningar i form av utrymme och tid sätter gränser för urvalet 

(Eaiasson et al, 2012, s.220). Då det övergripande syftet med denna studie är att undersöka media 

och fackförbundens gestaltning av skolan efter PISA-resultaten 2013 så har lanseringen av 

resultaten från undersökningen används som startpunkt för materialsökandet. Att vi valde just 

tidpunkten kring PISA-resultaten är för att det är den internationella kunskapsmätning som får 

störst genomslag i media (Pettersson, 2008 s.97), vilket innebär att det borde finnas ett stort antal 

artiklar som berör skolan och utbildningssystemet att analysera. En första avgränsning som 

gjordes var att begränsa antalet tidningar till fyra stycken. Då vi hoppas kunna hitta flera olika 

gestaltningar av skolan så valde vi två idepolitiskt skilda tidningar i form av ”Aftonbladet” och 

”Svenska Dagbladet”. Valet medför också att vi inkluderar både dags- och kvällspress. Utöver 

detta valde vi även att inkludera två fackförbundstidningar i form av ”Lärarnas tidning” och 

”Skolvärlden”. En annan avgränsning som vi gör är att avgränsats materialet till argumenterande 

texter i form av ledarskribenter och debattskribenter och har därmed uteslutit rent 

nyhetsförmedlande texter eller texter som refererar till tredje person. 

 

En diskussion bör även föras om varför vi väljer att inte inkludera nymedier i form av 

nyhetssajter eller sociala medier då dessa plattformar fått ett större utrymme i dagens 

medielandskap. Vi tror att en inkludering av exempelvis sociala medier hade kunna ge oss en 
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annan bild av skoldebatten än vad studiet av traditionella medier gör. Samtidigt vet vi att 

traditionella medier är den största källan till information om samhället och politiken i vilket 

skolan befinner sig (Strömbäck & Nord, 2013, s. 239). Dock vill vi lyfta fram att vi är medvetna 

om att det pågår diskussioner om att traditionella mediers effekter på opinionen minskar i takt 

med individens valmöjligheter bland medierna. Dock visade en studie i samband med 

riksdagsvalet 2010 att det fortfarande fanns dagordningseffekter på den folkliga opinionen via 

traditionella medier. Detta pekar på att människor fortfarande förlitar sig på de traditionella 

medierna vilket medför att de kommer ha en fortsatt makt i vilka frågor människor tycker är 

viktiga och hur människor uppfattar verkligheten bortom erfarenheten (Strömbäck & Nord, 

2013, s.264). 

 

5.4 Tidsperiod och antal artiklar 

Det empiriska materialet är hämtat från det datum skolverket presenterade PISA-resultaten 

(2013-12-03) på sin hemsida och drygt tre månader framåt i tiden (2014-03-21). Anledningen till 

en relativt lång tidsperiod är tvådelat. Ett första argument är för att uppnå en teoretisk mättnad 

för analysen (Esaiasson et al, 2012). En andra anledning är att fackförbundets tidningar inte 

lanseras på daglig basis(se nedan), vilket medför att en längre tidsperiod krävs för att finna ett 

tillräckligt material. Det insamlade empiriska materialet består av 22 artiklar från ”Aftonbladet”, 

17 artiklar från ”Svenska Dagbladet”, 14 artiklar från ”Lärarnas tidning” och 14 från 

”Skolvärlden”.  

 

Under analysens gång så fann vi att två av de analyserade artiklarna återfanns utanför den tidigare 

valda tidsperioden (2012-09-25 & 2012-03-22). Trots att artiklarna återfinns utanför den givna 

tidsperioden så valde vi att inkludera artiklarna i analysen. Anledningen till detta är att de passade 

väl in i de större kategorierna vi funnit i materialet, som uppkom efter att analysen var gjord. Ett 

till argument för att inkludera artiklarna är att de behandlar PISA-undersökningen och sjunkande 

skolresultat i allmänhet och är alltså inte direkt kopplade till ett visst PISA-resultat. 

 

5.5 Presentation av analysmaterial  

Nedan följer en presentation av analysmaterialet. Antalet läsare av tidningarna i media hämtas 

från Medievärlden (2014) och information om fackförbundens tidningar hämtas från respektive 

hemsida. 

 

Aftonbladet - Är nordens största tidning och faller in under kategorin kvällspress. Aftonbladet 

nådde under 2014 739000 läsare varje dag. Tidningen har den politiska beteckningen “obunden 

socialdemokratisk”. Artiklar från Aftonbladet har benämningen C följt av nummer i analysen och 

i bilagan. 
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Svenska Dagbladet - Är Sveriges tredje största morgontidning och nådde under 2014 370000 

läsare varje dag. Tidningen har den politiska beteckningen “obunden moderat”. Artiklar från 

Svenska Dagbladethar benämningen X följt av nummer i analysen och i bilagan. 

 

Lärarnas Nyheter - Är Lärarförbundets medlemstidning och utkommer 20 gånger per år. 

Tidningen har en upplaga på 231000. Artiklar från Lärarnas Nyheter har benämningen Y följt av 

nummer i analysen och i bilagan. 

 

Skolvärlden - Är Lärarnas riksförbunds medlemstidning som utkommer 10 gånger per år. 

Tidningen har en upplaga på 88000. Artiklar från Skolvärlden har benämningen Z följt av 

nummer i analysen och i bilagan. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Då det empiriska materialet i denna uppsats inte baseras på enskilda individer finns ingen etisk 

hänsyn som måste uppmärksammas i syfte att skydda personlig integritet. I enighet med 

Vetenskapsrådets (2002) regler så är det istället öppenheten med metod och litteraturmaterial 

som behöver belysas. För att uppfylla kravet på öppenhet så finns fotnoter med artikelhänvisning 

med i analysen. Vid tolkningsarbetet av det empiriska materialet så följer en utförlig förklaring av 

de frågor som kommer att ställas till materialet. I analysen används även belysande citat hämtade 

från det empiriska materialet för att påvisa de tolkningar som har gjorts (Esaiasson et al, 2012, s. 

224). I de fall då ledarna är osignerade så kommer det att refereras till den givna tidningen. 
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6. Analys och resultat 

I följande kapitel kommer resultatet som framkommit från analysen att redovisas. Utifrån 

Entmans (1994) gestaltningsmodell kommer resultatet att redovisas i följande kategorier: 1. 

Problemdefinition 2. Orsaksförklaring. 3. Lösningsförslag. 4 Moralisk bedömning. Generella 

dominerande mönster kommer främst att behandlas.  

 

6.1 Problemdefinition: Aftonbladet  

I texterna från Aftonbladet så gestaltas tre problemdefintioner, nämligen klassklyftor, lärares 

förutsättningar och samhällskultur.  

 

6.1.1 Problemdefinition 1: Klassklyftor 

Mest utbredd bland dessa tre problemdefinitioner är att definiera problemet som att det handlar 

om klassklyftorna och att det är dessa som ligger till grund för skolans sjunkande resultat. De 

orättvisor som återfinns i samhället betraktas som om att de också påverkar skolan vilket i sin tur 

får följden att människor från svaga grupper slås ut vilket försämrar resultatet för alla. 

Problemdefinitionen klassklyftor ramas in med hänvisningar till Skolverket och forskning som 

påpekar ojämnlikheten mellan grupper i samhället som det centrala i problemet. Citatet nedan 

belyser denna användning av Skolverket som referens:  

 

Elevernas försämrade resultat beror på att segregationen och klassklyftorna mellan 

skolor ökar. Skolverket och forskare talar om en skola där elevernas betyg i allt 

högre grad påverkas av det sociala arvet. Konsekvensen av detta är att de som 

redan har bäst förutsättningar gynnas ännu mer än tidigare. Men också att helheten 

blir allt sämre (Swedin, Aftonbladet, 2013-12-04). 

 

I citatet ovan uttrycker sig skribenten i bestämd form, med uttryck som beror på, forskare talar om, 

konsekvensen av detta är, istället för att använda ett mer ospecifikt språkbruk som kan bero på, en del 

forskare brukar tala om, en konsekvens kan bli. På så sätt gestaltas en säkerhet, eller definitivitet, om 

vad problemet är och denna definitivitet upprätthålls och förstärks genom att skribenten inte 

problematiserar sitt synsätt eller behandlar alternativa perspektiv. Genom att placera inramningen 

i ett klassperspektiv så definieras problemet som att det finns utanför skolan. Det är inte skolan i 

sig själv som gestaltas som problemet utan det är den rådande samhällsstrukturen. Även om 

skolan är en samhällsinstitution som kan skapa och reproducera samhällsstrukturer så är det 
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fortfarande bara en institution av många. Åtgärder och resurser måste också riktas till övriga delar 

av samhället för att få bukt med skolans ras, enligt den här problemdefinitionen.1 

 

Har man max otur så har man en ensamstående förälder med låg utbildning och låg 

inkomst, eller försörjningsstöd, som bor i en hyresrätt i ett miljonprogramsområde. 

Då har man rätt så dåliga förutsättningar för att klara skolan, säger Carina 

Johansson (FP) (Swedin, Aftonbladet, 2014-02-21) 

 

Tillfällen då resurser inte riktats till de områden man nu definierar som problemet lyfts fram och 

betonar politikernas roll i varför det har blivit som det har blivit. Detta kan fungera som en slags 

misstroendeförklaring mot den förda politiken. Skolverket och den etablerade forskningen 

illustreras som överens om vad problemet är och vad som måste göras för att få till en bättring, 

samtidigt som den förda politiken ligger långt ifrån dessa rekommendationer. På så sätt placeras 

ansvaret för skolans förfall hos de regerande politikerna, kunskapen om vad som är fel finns men 

politikerna (ofta med Jan Björklund som huvudperson) väljer av ideologiska anledningar att göra 

på annat sätt. 

 

Med knappt ett år kvar till valet verkar kollapsen i skolan faktiskt börja bekymra 

ministern. Men där ena handen gett skärpta regler för friskolor och mer muskler till 

Skolinspektionen och reformerad lärarutbildning har den andra gett läx-rut så att 

barn till rika ska kunna köpa sina livschanser (Swedin, Aftonbladet, 2013-12-04). 

 

6.1.2 Problemdefinition 2: Lärarnas förutsättningar  

En annan problemdefinition som ges betydande utrymme är den som fokuserar på lärares 

förutsättningar.2 Det som är gemensamt för dessa artiklar är att problemdefinitionen knyts till 

klassrummet och det som sker i skolan snarare än till något större samhällsperspektiv. Ofta 

framställs problemen i konkreta ordalag och ibland även med hänvisning till siffror från 

undersökningar och rapporter. Några problembeskrivningar är återkommande, bland annat att 

lärare har för lite tid med sina elever och ordningsproblem inklusive sena ankomster. 

 

Nio av tio lärare vittnar om att deras administrativa arbetsbörda har ökat sedan 

alliansen bildade regering 2006. Samtidigt har 12600 pedagogiska tjänster skurits 

bort från svensk skola. Färre personer ska alltså göra mer arbete (Fridolin, 

Aftonbladet, 2013-12-03). 

                                                

 
1 Se exempelvis C7 och C9. 
2 C3, C5, C6, C8, C20 och C21 
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Andra problembeskrivningar är mer sporadiska men kan ges en betydande plats i den enskilda 

texten.3 Lärares status samt elevers och föräldrars attityder är exempel på två fenomen som 

tillägnas flera paragrafer i enskilda texter men som saknar återkommande kvantitet sett över hela 

materialet, men ändå i tillräckligt stor utsträckning för att behandlas i analysen. Dessa två 

fenomen har varit problematiska ur ett analytiskt perspektiv då de båda ytterst rör 

samhällskulturen snarare än lärares förutsättningar. Anledningen till att de placeras i kategorin 

lärares förutsättningar är för att lösningarna som presenteras är riktade mot skolan och lärares 

arbetssituation, exempelvis höjda löner eller mindre klasser, snarare än mot samhället i stort. Ett 

annat fenomen som framställs som att det påverkar lärares förutsättningar i klassrummet är det 

fria skolvalet. 

 

När elever och föräldrar primärt ses som kunder är det inte konstigt att de inte 

längre ser lärare som auktoriteter - utan mer som servicepersonal (Wennemo, 

Aftonbladet, 2014-02-10). 

 

Även här används ett definitivt språkbruk och i och med detta gestaltas meningen att 

utvecklingen sker i väntad men oönskad riktning. Problemdefinitionen i citatet ovan rör en 

samhällsstruktur, synen på läraryrkets status, men definieras till att vara kopplad till skolan i första 

hand genom det fria skolvalet. Det fria skolvalet blir en symbol för marknadsekonomins inträde i 

skolvärlden och vad som följer med på köpet är en förändrad syn hos befolkningen på skolan 

och dess uppdrag. Skribenten ramar in det som att vi har gått från något önskvärt, synen på lärare 

som auktoriteter med befogenheter, till något som försvårar både lärande och ordningsfrågor, 

nämligen synen på läraren som servicepersonal som måste rätta sig efter marknadens utbud och 

efterfrågan och som därigenom begränsas i sitt yrkesutövande. Något resonemang om hur lång 

tid som krävs för att en ny samhällssyn ska formas och etableras förs inte. 

 

6.1.3 Problemdefinition 3: Samhällskultur 

Den tredje problemdefinitionen som är tillräckligt utbredd för att fungera som egen kategori är 

den som ramar in problemet i ett samhällskulturellt perspektiv. Gemensamt för dessa artiklar är att 

problemdefinitionen placeras i en samhällskontext och tar sin utgångspunkt i samhällets 

utveckling och värderingar. Detta etablerar en syn på skolan som närmast kan beskrivas med 

orden: kan vi förvänta oss ett annat resultat av skolan med tanke på det samhälle vi har? Det som 

skiljer denna kategori från kategorin som berörde klassklyftor och segregation är att 

problemdefinition samhällskultur innefattar frågor som handlar om den teknologiska utvecklingen 

                                                

 
3 Se C8 
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samt attityder och värderingar om kunskap snarare än skillnader mellan fattiga och rika. I en av 

dessa artiklar gestaltas PISA-studien som en av de faktorer som bidragit till en förändrad 

samhällssyn vad gäller skolan. 

 

Vad Pisa-studien gör som är långt viktigare än att den rankar länder, är att den 

internationaliserar skolan som politikområde. Och det är nytt. Det enda 

politikområde som hittills varit internationellt är ekonomi. Den första Pisa-studien 

gjordes år 2000. Innan dess var utbildningspolitik en helt nationell angelägenhet. 

Då visste vi inte heller vilka skolsystem som var bra (Marcal, Aftonbladet, 2013-12-

08). 

 

Denna förändrade samhällssyn, skolan som internationialiserat politikområde, framställs av som 

något positivt eftersom att gör det möjligt att kontrollera kvalitén på undervisningen. PISA 

gestaltas som ett reliabelt mätinstrument för basfärdigheter som skribenten menar är nödvändiga 

för att leva ett gott liv i dagens samhälle. Kritik mot mätinstrumentet förs fram i form av vad det 

inte mäter, exempelvis kreativitet, men avfärdas sedan med att inget sådant spelar roll om man 

inte kan läsa, en förmåga som PISA avser mäta. På så sätt ges PISA-studien en legitim tyngd ur 

ett samhällsperspektiv och den internationella jämförelsen av länders skolsystem ramas in som av 

godo. Att textens problembeskrivning är riktig backas upp med hänvisning till bland annat 

svenska universitetslärare som, enligt skribenten i fråga, under de senaste åren larmat om svenska 

studenters bristande läsförmåga. 

 

Problemdefinitionen samhällskultur kan definieras som att den svenska skolan inte i tillräckligt hög 

grad lyckas anpassas till de framgångsrecept som erbjuds på internationell nivå. Kopplat till detta 

är också det resonemang om talang som lyfts upp. I en text konstateras att de länder som lyckas 

bäst i PISA överlag är de länder där idén om medfödd talang inte är så utbredd utan där man 

istället poängterar vikten av hårt arbete. Samtidigt presenteras den svenska skolpolitiken som 

styrd av tanken om medfödd talang, med hänvisning till skapandet av yrkesförberedande 

utbildningar med låg grad av teoretiska inslag. På så sätt ramas även detta resonemang in till att 

handla om att det svenska samhället och den svenska skolan i högre utsträckning måste anpassa 

sig och förändras enligt det internationella recept på framgång som PISA symboliserar. 

 

Den teknologiska utvecklingen är också något som gestaltas inom problemdefitionen 

samhällskulturen. Bland annat så kritiseras att tillgången till datorer ser så olika ut i landets skolor. 

Denna kritik baseras på självupplevda möten i  en skola och skribenten gestaltar en slags 

stigmatisering över det faktum att alla elever inte har tillgång till datorer hemma. 
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Jag frågar runt bland tjejerna i gruppen. Hur många har ingen dator hemma? Flera 

räcker trevande upp handen. Hur gör man då om man inte har en dator, när många 

skoluppgifter ska lämnas in skriftligt? Tjejerna verkar överens om lösningen: Man 

skriver på mobilen (Therén, Aftonbladet, 2014-02-21). 

 

Detta ramas in genom att samhället har genomgått en teknologisk utveckling som medför krav på 

vissa verktyg men att dessa verktyg inte gjorts tillgängliga för befolkningen i tillräckligt stor 

utsträckning. Texten framhäver att det inte bara är verktygen i sig som är centrala utan också att 

man lär sig använda verktygen på ett adekvat sätt för problemet i fråga. På så sätt befästs 

resonemanget om att den teknologiska utvecklingen inte är en tillräckligt interagerad del av 

vardagen för alla medborgare. Synen att den teknologiska utvecklingen bör få en större plats i 

samhället delas också av en annan skribent som diskuterar datorspels förhållande till inlärning. 

 

Dataspel är en lustfylld väg till digital kompetens. Den som inte är van vid digitala 

medier riskerar sämre möjligheter i arbetslivet. Spelens positiva inlärningseffekter 

och potential som läromedel är ett internationellt forskningsfält som borde locka 

en skolpolitiker. Dataspel är en del av lösningen på skolans problem (Strömbäck, 

Aftonbladet, 2014-02-27). 

 

För att sammanfatta de problemdefinitioner som är mest framträdande i ”Aftonbladet” så är de 

tre till antalet, nämligen klassklyftor, lärares förutsättningar och samhällskultur. Gemensamt för dessa 

kan sägas vara att de existerar på en samhällsnivå, eller kollektivnivå, snarare än individnivå. 

Inramningen sker med hänvisning till välkända instutitioner, som exempelvis Skolverket, till 

forskning eller till undersökningar och rapporter. Ett definitivt språkbruk är vanligt 

förekommande och sällan problematiseras den egna föreställningen. I de fall kritik mot det egna 

synsättet inkluderas så är det ofta i samband med att kritiken avfärdas som oviktig i 

sammanhanget. Ett par problemdefinitioner återfinns endast i enskilda artiklar och har av den 

anledningen utelämnats här. Dessa var det fria skolvalet som enskilt problem, 

socialdemokraternas tama skolpolitik och storleken på barngrupperna i förskolan.4 

 

6.2 Problemdefinition: Svenska Dagbladet 

Även i SvD så är det tre problemdefinitioner som dominerar framställningen av skolans 

sjunkande resultat i PISA-undersökningen. Två av dessa överensstämmer med de i Aftonbladet, 

lärares förutsättningar och samhällskultur, även om resonemangen skiljs åt i termer av 

                                                

 
4 C1, C4, C14 och C18 
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orsaksförklaringar och lösningsförslag. Den tredje dominerande problemdefinitionen är politik. 

Tre ytterligare problemdefinitioner gestaltas, lärare som problem, kommunaliseringen samt PISA som 

mätinstrument, men endast i enskilda texter och ges av den anledningen inget utrymme i analysen. 5 

 

6.2.1 Problemdefinition 1: Samhällskultur 

Den inramning som flest texter i SvD använder sig av är den som definierar problemet som 

samhällskultur. Faktum är att denna problemdefinition framhävdes i fler texter än de andra två 

dominerande kategorierna tillsammans. Det handlar främst om de normer, värderingar och 

attityder om kunskap och utbildning som finns i samhället men till skillnad från Aftonbladet så 

finns det ingen text som berör den teknologiska utvecklingen och dess eventuella påverkan på 

samhällskulturen. En annan skillnad är att i texterna från SvD används ofta ett individperspektiv, 

det vill säga att fokus ligger på hur enskilda individer påverkar och påverkas av tidsandan, medan 

texterna i Aftonbladet snarare använder sig av ett kollektivperspektiv och framhäver hur 

skillnader mellan grupper påverkar och påverkas av samhällskulturen. I texterna från SvD gestaltas 

individerna som befinner sig i skolan som problematiska. Eleverna framställs som lata och 

omotiverade, lärarna som odugliga och dåligt utbildade, rektorerna som inkompetenta, 

föräldrarna som oansvariga och politikerna som handfallna. Detta framställs som ett resultat av 

en långtgående samhällsutveckling där kraven stadigt minskat i takt med kvalitén och jämförelser 

görs med länder i Asien som har presterat bättre än Sverige i PISA-undersökningen. Texterna 

framställer samhällskulturen i Asien som bättre lämpad för framgångsrik undervisning och ramar 

på så sätt in skillnader i PISA-resultat mellan länderna som skillnader i samhällskulturer snarare 

än kvalitét i klassrummet. Resonemanget om samhällskultur som problemdefinition kopplas i 

texterna till forskning för att ytterligare ge sken åt korrektheten i resonemanget.  

 

Det han pekar på som grundproblem är att eleverna nästan inte bryr sig om att 

studera. Skolan har ingen verklig betydelse för dem. Skolan representerar något 

man gör under ett antal år, men ses som en fas i livet mer än en skyldighet att lära 

sig något (Enkvist, SvD, 2013-12-12). 

 

6.2.2 Problemdefinition 2: Lärarnas förutsättningar 

Lärarnas förutsättningar återfinns som problemdefinition i båda dagstidningarna men även här finns 

det skillnader i inramningen. I SvD gestaltas inte denna problemdefinition som lika nära knuten 

till klassrummet som i Aftonbladet, utan här handlar det snarare om lärares förutsättningar i 

arbetet runtomkring själva undervisningen, i form av löneläget, karriärsmöjligheter och 
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beslutshierarkier. Överlag handlar det om att stärka läraryrket som profession, med högre status 

genom högre lön och färre överordnade beslutsinstanser som kan påverka yrkesutövningen. 

Även här utgår texterna ifrån ett individperspektiv, lönefrågan diskuteras inte i relation till andra 

yrkesgrupper utan snarare som ett sätt att skapa incitament för individer att söka sig till läraryrket. 

Även resonemanget om beslutshierarkin följer samma mönster genom att det ifrågasätts varför 

individer med så mycket utbildningskapital som lärare ska behöva acceptera att mindre utbildade 

och mindre informerade personer ska ta beslut om lärares situation, både på lokal, regional och 

nationell nivå. Inramningen blir att individer implicit avråds från att söka en karriär som lärare 

eftersom att man får så lite tillbaka av samhället både i termer av befogenheter, lön och 

uppskattning.  

 

Den goda nyheten är att vi tämligen väl vet vad som behövs: Högre betalt - för 

“varför bli en dåligt betald mattelärare när jag kan bli en bättre betald 

civilingenjör?” som Lärarförbundets Eva-Lis Sirén uttryckt det (Lifvendahl, SvD, 

2013-12-15). 

 

 

6.2.3 Problemdefinition 3 : Politik 

Problemdefinitionen politik återfinns i SvD och generellt så skiljer sig gestaltningen av politik och 

skolan mellan dagstidningarna. I Aftonbladet gestaltas en nära koppling mellan politik och skola 

och texterna framhäver enskilda politiker som direkta orsaker till skolans situation. I SvD ramas 

politiken in som problematisk när det gäller att styra skolan. Vänstern anses oförmögen att göra 

detta eftersom att man underkänner hela deras samhällsmodell som verklighetsfrånvänd och 

behandlar deras politiska resonemang som en kliché. 

 

Då återstår bara att göra symbolfrågor av ideologin. Det klasslösa samhället kanske 

är omöjligt, men det går i alla fall att straffa det fåtal individer som tjänar mer. En 

jämlik skola tycks onåbar, men det går fortfarande att krossa några ovanligt 

lyckosamma institutioner (Gudmundson, SvD, 2013-12-11). 

 

Dåvarande regeringen, Allianspartierna, framställs av och till som en ganska oseriös aktör som 

inte har just skolan för ögonen i sina politiska beslut.6 Folkpartiet gestaltas som den friska fläkt i 

koalitionen som i varje fall försökt komma till rätta med den svenska skolan. Regeringens 

oförmåga, eller rentav ovilja, att finansiera sina egna beslut och visioner lyfts fram som ett 

målande exempel på att regeringen egentligen inte bryr sig om skolan. På så sätt följer politiken 
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som problemdefinition en inramning av ineffektivitet. Både regering och opposition framställs 

som oförmögna att komma till rätta med skolan, den ena sidan på grund av ett ideologiskt 

handikapp och den andra på grund av en ovilja att satsa resurser, och båda sidornas främsta fokus 

i sina utspel är att plocka röster hos väljarna snarare än att komma till rätta med skolan. 
 

6.3 Problemdefinition: Fackförbunden 

I det analyserade materialet från fackförbundens tidningar ”Lärarnas nyheter” och ”Skolvärlden” 

så gestaltas tre centrala problemdefinitioner. Den första är språkliga begränsningar. Den andra är 

mätinstrumentet PISA och den sista är lärarnas förutsättningar som problemdefinition. 

 

6.3.1 Problemdefinition 1: Språkliga begränsningar  

Den första problemdefinition som gestaltas i ett flertal texter i fackförbundets tidningar är att 

rama in problemet till att handla om språkliga begränsningar.7 Inramningen av denna 

problemdefinition ser dock lite olika ut och berör både undervisningen och samhället i stort. 

Genom att påvisa att läsningen är helt avgörande för framgångarna i majoriteten av skolans 

ämnen samtidigt som det över tiden skett en försämring av svenska elevers läskunskaper så ramas 

problemdefinition in till att specifikt beröra läsningen.  Ett annat sätt att rama in denna 

problemdefinition är att refererar till PISA-mätningen i matematik för att påvisa att det även där 

krävs god läsförmåga samtidigt som svenska elever försämrat sina resultat i matematiken. Genom 

denna jämförelse så skapas det samband mellan försämrad läsförmåga och försämrade resultat 

även i andra ämnen. Citatet nedan belyser hur sambandet mellan språkliga begränsningar och 

försämrade resultat i matematik kommer till uttryck: 

 

Att matematikresultaten sjunker kan alltså helt enkelt vara en konsekvens av att 

elevernas läsförmåga försämrats (Lindström, 2014-01-24). 

 

Ett annat sätt att rama in problemdefinitionen språkliga begränsningar är att referera till institutioner 

i form av Skolverkets rapport efter PISA-undersökningen 2006 där Skolverket poängterade 

vikten av att alla ämnen stödjer elevernas läs- och skrivutveckling. Genom att framhäva att en 

sådan central utbildningsaktör som Skolverket redan tidigare påvisat vikten av läs- och 

skrivutveckling i skolan samtidigt som en fortsatt försämring pågår så ramar texten in 

problemdefinitionen till att beröra språkliga begränsningar. Citatet nedan belyser detta: 
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Vikten av en undervisning som stödjer elevernas läs- och skrivutveckling i alla 

ämnen framkommer även i en analys Skolverket gjorde 2010 efter PISA 2006. ”Det 

är inte bara svenskämnet och de tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skriv-

inlärandet i olika utvecklingsfaser utan ansvaret vilar på både förskolan, skolan och 

på skolans alla ämnen (Kaya, Nilson & Stenhagen, 2014-02-04). 

 

Ett annat sätt att rama in problemdefinitionen till att beröra språkliga begränsningar är att påvisa att 

läsningen inte enbart är en central del i skolsystemet utan också något viktigt i livet och i 

samhället i stort. I gestaltningen placeras problemet utanför skolan och kunskapskraven. Genom 

att koppla avsaknaden av goda läskunskaper till begrepp som demokrati, det moderna samhället 

och individens självständighet så gestaltas en bild av hur oerhört viktig läsningen är för hela 

samhället och för den enskilda individens vidare deltagande som samhällsmedborgare. Citatet 

nedan belyser denna gestaltning:  

 

Om läsförmågan fortsätter att försämras blir det så småningom ett 

demokratiproblem där en allt större del av medborgarna är för lässvaga för att 

kunna eller orka ta del av debatten i skrivna media (Lindström, Skolvärlden, 2014-

01-24). 

 

6.3.2 Problemdefinition 2: PISA-undersökningen som mätinstrumet 

En andra gestaltning av problemdefinitionen som finns i ett flertal texter är att rama in problemet 

till att beröra PISA-undersökningen som mätinstrument och indikator för den svenska skolan.8 

Texterna lyfter fram en rad olika problem med mätningen, men det är inte problemet med 

mätningen i sig som är felet, det handlar snarare om hur det används. 

 

Den problematik som Pisa innesluter, rör nog inte kvalitén i studierna så mycket 

som tolkningen och användningen (Björnsson, Skolvärlden, 2013-12-12). 

 

Texterna är även överens om att det är viktigt att analysera PISA-resultaten. Problemet är istället 

avsaknaden av mätningens koppling och likhet med den svenska skolan vilket i uttrycks både på 

en gräsrotsnivå och en systemnivå. En första gestaltning av denna problemdefinition är ett 

ifrågasättande av PISA-mätningens koppling till den svenska skolan. Genom att påvisa att 

mätningarna som inkluderas i PISA-undersökningen saknar en rad andra centrala delar som är av 

avgörande betydelse för eleverna i den svenska skolan och som finns inskrivet i de svenska 

läroplanerna så gestlatas mätinstrumentet som ofullständigt. Bland annat lyfts sociala förmågor 
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och självdisciplin fram som egenskaper som är exkluderade i mätinstrumentet.  Andra exempel 

som PISA-undersökningen inte mäter är skrivförmåga eller historiekunskaper. Genom dessa 

exempel, som har minst lika stor betydelse i den svenska skolan gestaltas en undanträngning av 

andra kunskaper och kompetenser vilket ramar in problemdefinitionen till att beröra PISA-

undersökningen som mätinstrument. Citatet nedan gestaltar denna undanträngning av andra 

kunskaper:   

 

Hur det ser ut i till exempel skriförmåga eller historiekunskaper vet vi mycket lite 

om: det var tio år sedan en nationell utvärdering gjordes. Vad vet vi om kopplingen 

mellan de skolkunskaper som mäts och den kompetens som är viktig i arbetslivet? 

(Björnsson, Skolvärlden, 2013-12-12). 

 

Ett annat sätt att gestalta PISA-undersökningen som mätinstrumentet som problemdefinitionen är att 

uttryckligen ställa sig frågande till PISA-undersökningen som mätinstrument. Genom att påvisa 

att Finland, som varit ett föregångsland under en längre tid också tappat i PISA-rankingen, trots 

att undervisningen sker på samma sätt som tidigare år så har skribenten ramat in PISA-mätningen 

som problemet. Det finns också en frågande inställning till vad OECD, som är ansvariga för 

PISA-undersökningen, egentligen står för och syftar till. Genom att lyfta fram att PISA och 

OECD syftar till ekonomisk utveckling och inte pedagogisk utveckling samtidigt som det inte 

finns något samband mellan ekonomi och ett lands PISA-resultat så har problemdefinitionen 

ramats in till att berör mätinstrumentet. Citatet nedan utvecklar detta resonemang:  

 

OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom 

områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Märk väl: den ekonomiska 

utvecklingen, inte den pedagogiska utvecklingen. Om det vore så enkelt att det 

fanns ett kausalt samband mellan framgång i Pisa och ett lands ekonomiska 

utveckling skulle jag bättre förstå domedagsprofetiorna (Skogh, Lärarnas Nyheter 

2014-01-20). 

 

 

6.3.3 Problemdefinition 3: Skolans förutsättningar  

En tredje gestaltning av problemdefinitionen som finns bland fackförbundets tidningar är skolans 

förutsättningar.9 Inom denna problemdefinition återfinns flera gestaltningar av skolans 

förutsättningar och det finns en gemensam utgångspunkt i att undervisningen är det centrala i 

lärarnas gärning. Det finns både gestaltningar på en gräsrotsnivå som berör lärarna i deras dagliga 
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arbete men också större gestaltningar som berör skolan i stort. En första gestaltning inom denna 

problemdefinition är att påvisa den stress som upplevs bland lärarna i den svenska skolan.  Här 

används forskning från bland annat Lunds universitet för att påvisa stressen som upplevs inom 

läraryrket. Genom att referera till undersökningar som påvisar lärarkårens ökande stress och 

arbetsbelastning samtidigt som man påvisar att detta påverkar undervisningen så ramas 

problemdefinitionen in till att beröra lärarnas förutsättningar. Citatet nedan visar på denna 

forskning som gjorts: 

 

Vi fick tydliga resultat på att lärare har större besvär än andra inom offentlig sektor, 

men blir inte sjukskrivna. Diagnoserna var inte så allvarliga som de kan vara inom 

vården, men de var mer generellt spridda ( Skolvärlden, 2014-01-22). 

  

Ett annat sätt att gestalta denna problemdefinition är att peka på konkreta exempel som bidragit 

till att lärarna som idag verkar i skolan har fått ett större administrativt arbeta att göra. Här finns 

mer övergripande förklaringar av att läraryrket idag har fått en större administrativ börda genom 

omdömesskrivningar, åtgärdsplaner, uppföljningar. Allt detta har bidragit till att försämra lärarnas 

förutsättningar till undervisningstid. En text inom denna gestaltningen sticker ut genom att ge ett 

konkret exempel genom att påvisa den ökade mängden omdömen som måste skrivas varje 

termin. Genom att ge konkreta räkneexempel på hur många timmar det tar att skriva dessa 

omdömen så gestaltas en ökad administrativ börda, vilket kan kopplas samman med skolans 

förutsättningar:  

 

Lärarna dignar redan i administrativa uppgifter som till exempel orosanmälningar, 

händelserapporter, pedagogiska utredningar, riskanalyser, åtgärdsprogram som 

kontinuerligt ska följas upp, lokala pedagogiska planeringar och mycket annat. Är 

det något vi efterlyser så är det mindre administration och inte tvärtom 

(Martinsson, Skolvärlden, 2014-03-22). 

 

För att sammanfatta fackförbundens texter så framträder tre gestaltningar av 

problemdefinitionen. Dels gestaltas läsningen som ett av problemen till de försämrade resultaten i 

PISA. En annan problemdefinition är att betrakta själva mätinstrumentet som problemet. Dock 

är det inte själva mätningen i sig som är problemet utan snarare hur det används. En sista 

problemdefinition är skolan eller mer specifikt lärarnas förutsättningar. Det finns även fyra 

stycken artiklar som faller utanför dessa tre större problemdefinitioner.10 
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6.4 Orsaksförklaring: Aftonbladet 

Trots att ”Aftonbladets” problemdefinitioner skiljer sig ifrån varandra gällande omfång och nivå 

så är det två orsaksförklaringar som dominerar framställningen, och detta kan kopplas till alla tre 

problemdefinitionerna, nämligen det fria skolvalet och politik. Politik står här i obestämd form av 

den anledning att vissa skribenter gestaltar orsakerna till att bero på en viss partipolitisk hållning 

medan andra gestaltar det som att politikerna har ett delat ansvar och att skolpolitiken i allmänhet 

har varit problematisk oavsett vilket parti man talar om. 

 

6.4.1 Orsaksförklaring 1: Politik 

Angående politik som orsaksförklaring så är det en politisk person som framhävs mer än de andra 

och det är förre skolministern Jan Björklund. Faktum är att Björklund är omnämnd i sju av de 21 

analyserade artiklarna och då ofta i samband med kritik mot skolans resultat eller utveckling 

under hans tid som skolminister. Som jämförelse kan nämnas att förre statsministern Fredrik 

Reinfeldt nämns tre gånger och nuvarande statsminister Stefan Löfven är omnämnd en gång, då i 

relation till att Socialdemokraterna måste sätta ner foten och säga stopp till Alliansens politik.11 

Genom att Björklund får en så framträdande roll sker en gestaltning av före detta skolministern 

som inte bara ytterst ansvarig för skolans sjunkande resultat utan också som en bidragande orsak. 

Reformerna som genomförts presenteras som verkningslösa eller riktade mot fel områden eller 

som genomförda av ideologiska skäl snarare än forskningsbaserade. Alliansen, de före detta 

regeringspartierna, gestaltas också som en orsak till skolans problem. Inramningen sker ofta i 

relation till problemdefinitionen lärares förutsättningar då skribenter påtalar reformer som gjorts på 

andra områden, exempelvis krogmoms, rut-avdrag eller sänkt bolagsskatt, och menar att dessa 

satsningar hellre borde riktats mot skolan för att öka lärares möjligheter att lyckas med sina 

uppdrag. Skattesänkningar i allmänhet gestaltas ofta i problemdefinitionen klassklyftor och 

framhävs som ett led i Allianspartiernas omfördelningspolitik som ger från de fattiga till de rika 

och därmed är en stark bidragande faktor till den ökade segregationen. Andra skribenter väljer att 

rama in orsaksförklaringen runt partipolitik som fenomen och framställer det som att partipolitik, 

eller blockpolitik, bidrar till en samhällskultur som gör det svårt för företrädare av olika ideologiska 

ståndpunkter att komma överens. 

 

Det hade varit bättre om politikerna visade en större ödmjukhet inför skolans 

problem. Just nu behöver vi inte ett självsäkert trumpetande av att de sitter inne på 

den enda sanningen. Den svenska skolan har hamnat mitt i ett partipolitiskt 
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inferno. Skolan skulle må bättre av stabila politiska lösningar, inte ett partipolitiskt 

taktiserande (Wennemo, Aftonbladet 2014-02-19). 

 

6.4.2 Orsaksförklaring 2: Det fria skolvalet 

Det fria skolvalet gestaltas också som en starkt bidragande orsak till de dominerande 

problemdefintionerna. Enligt texterna har skolan marknadsanpassats genom det fria skolvalet 

vilket i sin tur har förändrat synen på utbildning hos elever och föräldrar.12 Utbildning är numera 

något man shoppar, och denna inställning påverkar synen på läraryrkets status och auktoritet och 

därmed lärares förutsättningar. Det påverkar också  attityder och värderingar om kunskap och 

utbildning i samhället negativt enligt texterna, och bidrar därför även till den samhällskultur som 

tidigare lyfts fram som problemdefintition. Det fria skolvalet gestaltas också som en av de 

bärande faktorerna till att segregationen i Sverige ökar och det påtalas i flera texter att denna typ 

av valfrihet är skadlig för jämlikheten i samhället och för allas rätt till likvärdig utbildning.13 På så 

sätt sker en inramning av det fria skolvalet som en stark orsak till alla tre dominerande 

problemdefinitioner som texterna framhäver att skolan har. Det fria skolvalet och politik är inte de 

enda orsaksförklaringarna som framhävs. Ett fåtal texter lyfter en mer nyanserad bild med flera 

olika tänkbara orsaksförklaringar, så som resursbrist eller administrativ arbetsbörda. Gemensamt 

för många texter är dock att dessa andra orsaksförklaringar ofta kopplas till just det fria skolvalet 

eller politiken i nästkommande del i resonemanget. Resursbristen gestaltas som en förlängning av 

”högerns” skolpolitik och det fria skolvalet framställs som att det har lett till både ökade 

administrativa uppdrag och en skolkultur som uppmuntrar till sena ankomster! Ett citat 

sammanfattar kärnan i Aftonbladets orsaksförklaringar: 

 

Nu behövs fokus och en förmåga att ta i de verkligt svåra frågorna: De negativa 

effekterna av den fria etableringsrätten och det fria skolvalet, av oseriösa friskolor. 

Skolan måste bli mer jämlik. I dag tyder inget på att Jan Björklund är rätt man för 

det arbetet (Swedin, Aftonbladet, 2013-12-04). 

 

6.5 Orsaksförklaring: Svenska Dagbladet  

I SvD dominerar två orsaksförklaringar till skolans problem: den förändrade arbetssituationen och 

kommunaliseringen. Dessa två hänger ihop i det avseende att kommunaliseringen ledde till en 

förändrad arbetssituation i skolan och mycket innehåll överensstämmer mellan de två 
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orsaksförklaringarna. Skillnaden ligger i att vissa artiklar explicit kopplar orsaken till 

kommunaliseringen medan andra framhäver andra reformer som påverkat arbetssituationen, eller 

bara konstaterar att arbetssituationen har förändrats utan att specificera orsak till det.  

 

6.5.1 Orsaksförklaring 1: Den förändrade arbetssituationen 

Den förändrade arbetssituationen handlar om hur läraryrket utvecklats över tid och dess position idag. 

Den faktor som behandlas i störst utsträckning är löneutvecklingen i yrket de senaste 70 åren. 

Hänvisningar görs till den tiden då riksdagsledamöters löner sattes efter gymnasielärare som 

motsvarande yrkesgrupp vilket skapar en inramning av felaktig utveckling: en gång i tiden tänkte 

vi rätt gällande yrkesgruppers likvärdighet men det gör vi inte nu längre. Löneutvecklingen 

gestaltas också som en bidragande orsak till att läraryrkets status försämrats relativt andra 

yrkesgrupper, som läkare, som inte påverkats av löneutjämningar mellan yrken. 

Orsaksförklaringen kopplas till problemdefinitionerna samhällskultur och lärares förutsättningar. En 

svag löneutveckling tillsammans med att läraryrkets försämrade status leder till en samhällskultur 

där läraryrket inte värderas eller premieras, vilket leder till svårigheter att rekrytera nya människor 

till skolan. Samtidigt framställs lärares möjlighet att påverka sin egen situation som mycket liten 

på grund av en lång hierarkisk beslutsprocess ovanför. Läraryrket är inte bara underbetalt, utan 

också styrt av yttre faktorer vilket, enligt texterna, avskräcker potentiella individer från att söka sig 

till yrket. Dessutom saknas det, enligt många texter, möjligheter till karriärsutveckling inom yrket 

vilket gestaltas som en faktor som avskräcker ambitiösa och drivna individer från läraryrket. Vad 

som också innefattas i denna orsaksförklaring är hur arbetet i skolan förändrats de senaste åren. 

Skolan av idag gestaltas som kravlös, att det saknas konsekvenser för de elever som inte utför ett 

tillräckligt gott arbete. Även detta är ett resultat av den samhällskultur som etablerats och 

resonemanget ramas in med att vi under lång tid förkortat och förenklat både högre och lägre 

utbildningar vilket fått resultatet att utbildning i dagens samhälle inte ses som prioriterat.  

 

Vilken tidsanda har genomsyrat de senaste 50 åren? Om vi fokuserar på utbildning 

har den handlat om att undanröja svårigheter, leka med fingerfärg i stället för att 

rabbla glosor, hitta ursäkter för svaga prestationer, styra impulsiva barn bort från 

det som är “tråkigt” - kort sagt: att bannlysa skolans uppfostrande uppgift. Och på 

sidlinjen har stått applåderande föräldrar  (Poirier Martinsson, SvD, 2013-12-07). 

 

6.5.2 Orsaksförklaring 2: Kommunaliseringen 

Kommunaliseringen är den andra orsaksförklaringen som dominerar i SvD. Den följer samma 

mönster som den förändrade arbetssituationen i det avseende att den också behandlar löneutveckling, 

yrkets status och beslutshierarkin men den knyter alla dessa faktorer till en politisk reform, 
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nämligen kommunaliseringen av skolan. Kommunaliseringen ramas in som ansvarig reform för 

den försämrade löneutvecklingen, den försvagade yrkesstatusen, den ökade beslutshierarkin och 

genom detta också den samhällskultur som idag präglar skolan enligt texterna.  

 

Många beskriver kommunaliseringen som nådastöten för lärarkollegiet. Dels kom 

lärarlönerna att drastiskt halka efter övriga kommunalanställdas, dels ifrågasattes 

lärarnas förtroendearbetstid. Det är svårt att tänka sig tydligare arbetsgivarsignaler 

än att sänka de anställdas relativlöner samt ifrågasätta deras flit och disciplin 

(Ludvigsson, SvD, 2014-02-19).  

 

6.6 Orsaksförklaring: Fackförbunden 

De dominerande orsaksförklaringar som gestaltas i fackförbundens tidningar är tre till antalet, 

nämligen synen på läsning, felaktig debatt och direktiv och reformer. Gemensamt för dessa tre är att de 

alla handlar om skolan, och inte det yttre samhället vilket annars var vanligt i både Aftonbladet 

och SvD. Vad gäller felaktig debatt så inkluderar den visserligen aktörer utanför skolan, såsom 

politiker, men det är debatten om skolan som är i fokus. 

6.6.1 Orsaksförklaring 1: Synen på läsning  

En första gestaltning av orsaksförklaringen är synen på läsning.14 Gestaltningen av denna 

orsaksförklaring hänger samman med de texter som tidigare ramade in problemdefinitionen till 

att språkliga begränsningar. Gestaltningen av denna orsaksförklaring rör sig både mellan synen på 

läsning i skolan men också i det övriga samhället. Ett första sätt att gestalta denna 

orsaksförklaring är att påvisa att utvecklingen av läsförmågan inte tas på allvar av varken 

samhället i stort eller skolämnen som inte är svenskämnet. Genom att påvisa att läsförmåga inte 

är ett skolämne utan en ämnesövergripande färdighet samtidigt som man påvisar att 

läsutvecklingen är nära knuten till svenskämnet så ramas synen på läsningen in till att ses som 

något oviktigt. Citatet nedan gestaltar denna syn på läsning på ett nästan ironiskt sätt:  

 

Själv tycker jag att det här är ett samhällsproblem som blivit ett skolproblem, och i 

synnerhet ett svensklärarproblem. Det är oftast upp dem att lösa det på sina tre 

lektioner i veckan. Kom igen, svensklärare, Kämpa! (Lindbäck, Skolvärlden, 2013-

12-23). 

 

                                                

 
14 Y6, Y7, Z1 och Z5 
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Ett annat sätt att påvisa att läsningen inte tas på allvar är att referera till specifika satsningar som 

görs för att lyfta läsförmågan hos eleverna i skolan. Ett exempel som lyfts fram är en regeringens 

satsning som heter läslyftet. Men läslyftet vänder sig endast till svensklärare vilket är 

problematiskt då detta görs samtidigt som texterna påvisar hur viktigt läsningen är i alla ämnen 

och inte enbart svenskämet. På så sätt ramas orsaksförklaringen in genom att påvisa att läsningen 

är så nära förknippat med svenskämnet medans det i övriga ämnen inte alls har en lika central 

position. 

 

Fortbildningen som går under namnet Läslyftet är en oerhört viktig satsning, men 

frågan är om det räcker att enbart satsa på svensklärarnas när god läs- och 

skrivförmåga krävs i skolans alla ämnen? (Kaya, Nilsson & Stenhagen, Lärarnas 

Nyheter, 2014-02-04). 

 

Inom denna orsaksförklaring gestaltas även en genusaspekt som inte bara avspeglar sig i skolan 

utan också i samhället i stort. Genom att påvisa att killar läser mindre än tjejer i allmänhet 

samtidigt som killarna saknar manliga förebilder som också läser så gestaltas även ett genusaspekt 

i synen på läsningen.  

 

6.6.2 Orsaksförklaring 2: Felaktig debatt 

En andra gestaltning av orsaksförklaringen är en felaktig debatt.15 Gestaltningen av denna 

orsaksförklaring är nära sammanlänkad med de texter som ramat in mätinstrumentet PISA som 

problemdefinitionen. Orsaksförklaringen gestaltas genom att påvisa den skada som PISA-

undersökningen gör på den svenska skolan. En första gestaltning av denna orsaksförklaring är att 

påvisa att resultatet av PISA-undersökningen skapar en debatt där det handlar om att hitta felen i 

utbildningssystemet fort och lösa dessa genom politiska reformer. Även om de politiska utspelen 

är ständigt återkommande så finns det även en rädsla att det blir ännu värre när det är valår:  

 

Ett valår som detta ska politiska poänger vinnas och då blir analyserna inte alltid så 

djupa och orsakssammanhangen inte fullt utredda (Skogh, Lärarnas Nyheter, 2014-

01-20). 

 

Avsikten med detta är inte fel i sig, problematiken i detta återfinns istället i att skolan behöver 

lugnt och ro. Ett annat sätt att gestalta denna orsaksförklaring är att visa på att det är en rad olika 

aktörer som använder resultatet från PISA-undersökningen för att plocka billiga poäng i debatten 

om skolan. Här lyfts både politiker och journalister fram som sådana aktörer. Ett konkret 

                                                

 
15 Y13 och Z11 
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exempel för att rama in denna felaktiga debatt är att referera till dåvarande skolministern Jan 

Björklunds uttalande efter resultatet hade presenterats. Att referera till den dåvarande 

skolministern och samtidigt uttrycka ett ifrågasättande av hans uttalande blir ett sätt att påvisa 

denna felaktiga debatt som finns efter PISA-resultaten landat i det svenska utbildningssystemet. 

Citatet nedan belyser denna skada som olika aktörer inom utbildningssystemet skapar vid en 

felaktig debatt:  

 

Den skada som hela den här affären åstadkommer på den svenska skolan är 

ofattbar. Alla dessa som hoppar fram och vill plocka politiska och ekonomiska 

poäng åstadkommer bara en sak: de undergräver den svenska skolans möjligheter 

att verka som svensk skola (Holmqvist, Skolvärlden, 2014-01-24). 

 

6.6.3 Orsaksförklaring 3: Direktiv och reformer 

En sista orsaksförklaring som gestaltas i ett flertal texter är att det är olika direktiv och reformer av 

den svenska skolan som är orsaken till skolans och lärarnas försämrade förutsättningar som finns 

idag.16 Denna gestaltning av orsaksförklaringen kan ramas in på olika sätt, dels genom att 

specifikt peka på enskilda direktiv som påverkat lärarna arbete på ett negativ sätt eller att mer 

allmänt tala om att skolsystemet är för reformtätt utan att specifikt peka på vilka reformer eller 

direktiv som är fel. Ett första sätt att rama in denna orsaksförklaring som en av texterna förhåller 

sig till är att konkret peka på ett direktiv från Skolverket som berör skriftliga omdömen. Genom 

egna matematiska uträkningar på hur lång tid så har skribenten aktivt visat att direktivet ger mer 

administrativt jobb och mindre tid till undervisningen. Ett annat exempel är att peka på den lag 

som fastslår att nästan alla skyldigheter mot föräldrar och elever ligger på skolan. Genom att 

skollagen, politiker eller myndigheter inte lyfter fram ett föräldraansvar så landar allt ansvar för 

elevernas skolgång på skolan och lärarna. Detta medför en försämrad ömsesidig respekt för 

varandra, vilket är en grundsten i utbildningssystemet. 

 

Utöver skolplikten har elever och föräldrar bara rättigheter. Detta skapar dåliga 

förutsättningar för en ömsesidig respekt. Därför är det nödvändigt att göra 

förändringar i skollagen där föräldraansvaret och vilka skyldigheter eleverna har 

klargörs (Skyttedal, Lärarnas Nyheter, 2013-12-05). 

 

Ett annat sätt att rama in denna orsaksförklaring är att göra en historisk jämförelse för att sedan 

lyfta fram en rad reformer och direktiv som alla bidragit till att förändra och även försämra 

förutsättningarna för skolan. Den historia redogörelsen belyser då att ett alltför reformtätt 
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utbildningssystem bidrar till sämre förutsättningar för lärare i form av stress och mindre 

undervisningstid. Citatet nedan belyser denna historiska resa som ramar in denna 

orsaksförklaring:  

 

I den konstaterar hon att påfallande i lärarnas arbetsmiljö har förändrats sedan 

1970-talet. Från 1990-talets effektiviseringar till ökade krav på individuellt ansvar 

och flexibilitet, ändringar av betygssystem, nya läroplaner och nytt 

huvudmannaskap (Skolvärlden, 2014-01-22). 

 

Det finns också en snarlik inramning av denna orsaksförklaring som handlar om att det finns 

ideologiska låsningar och en politisk strid om skolan som är direkt skadlig för densamma. Här 

gestaltas inga politiska ställningstaganden utan istället beskylls hela utbildningspolitiken för att 

vara orsaken till att skolan och lärarna fått försämrade förutsättningar. Orsaksförklaringen ramas 

in genom att påvisa den upptrappade debatten som finns kring skolan och som texten uttrycker 

blir det viktigare att vinna den politiska kampen istället för att se vad som är bra för skolan. 

Citatet nedan belyser denna maktkamp: 

 

Striden om skola pågår både inom och mellan blocken. Ständigt nya utspel skjutna 

från höften skapa olust. I ett läge när skolan mest av allt behöver sansade politiker 

med is i magen möts vi av Pisa-panik och partitaktik (Sirén, 2014-01-24). 

 

6.7 Lösningsförslag: Aftonbladet 

Det som kan sägas i allmänhet om de lösningsförslag som återfinns i materialet från 

”Aftonbladet” är att det inte är ämnesspecifika åtgärder, eller åtgärder riktade mot de 

ämnesområden som PISA avser mäta, utan snarare åtgärder riktade mot samhället utanför skolan 

och mot normer och värderingar som föreslås. Två texter befinner sig utanför detta mönster då 

de främst benhandlar rekommendationer till storleken på barngrupper i förskolan och därmed 

inte delar de problemdefinitioner och orsaksförklaringar som dominerar i det övriga materialet.17 

En text framhäver också att det är av vikt att ta till sig råd och rekommendationer från OECD 

och andra internationella samarbeten för att förändra skolsituationen.18 I övrigt så följer 

lösningsförslagen inramningen från de orsaksförklaringar som gestaltats i hög utsträckning. 
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18 C10 
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Talas det om mer resurser till skolan som ett lösningsförslag så ramas det in i politiska termer 

genom att texterna påtalar vilka mängder resurser Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill satsa 

och vilka resurser Moderaterna och Jan Björklund inte har satsat, ofta med en hänvisning till 

någon form av skattesänkning som Alliansen drivit igenom. Talas det om lärares förusättningar så 

poängteras det antal tjänster i skolan som blivit föremål för nedskärningar under Alliansens tid 

vid regeringsmakten och vikten av att rätta till dessa felaktiga beslut för nästkommande regering. 

Genom denna vi-mot-dem-gestaltning skapas en polemik mellan olika uppfattningar om hur 

skolans problem ska lösas. Samtidigt finns det texter där orsaken ramas in som att den handlar 

om  skolans sjunkande resultat efter partipolitik i allmänhet.19 De lösningar som framhävs där 

handlar om stärkandet av läraryrket som profession och behovet av breda politiska 

överenskommelser för att kunna arbeta mot gemensamma mål, men denna syn på skolpolitiken 

som ett gemensamt ansvar är i klar minoritet relativt den politiska vi-och-dem-syn som annars 

dominerar framställningen. Det lösningsförslag som ges mest utrymme i texterna är det förslag 

som säger: byt skolpolitik, byt regering, och byt framförallt skolminister. 

 

Faktum är att varje gång regeringen får chansen att välja väljer man bort skolan och 

i regeringens sista budget lägger man 20 gånger så mycket pengar på 

skattesänkningar som på skolan. [...] Vi socialdemokrater tar istället vårt ansvar för 

framtiden här och nu för att vända utvecklingen i skolan och för att alla elever ska 

nå målen (Damberg, Aftonbladet, 2013-12-11). 

 

6.8 Lösningsförslag: Svenska Dagbladet 

 

De lösningsförslag som dominerar SvDs framställning är kopplade till problemdefinitionen 

samhällskultur och till orsaksförklaringen den förändrade arbetssituationen. Effekten av detta blir 

att övriga problemdefinitioner och orsaksförklaringar närmast fungerar som nulägesbeskrivningar 

som det varken är möjligt eller önskvärt att göra något åt. Kommunaliseringen beskrivs som en 

misslyckad reform som bidragit till många problem i dagens skola men i texterna förespråkars 

inte ett förstatligande av skolan utan det framhävs som långt viktigare att förändra inom det 

nuvarande systemet.20  
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Vad gäller den förändrade arbetssituationen så handlar lösningarna om olika sätt att göra läraryrket mer 

attraktivt genom högre lön, fler befogenheter genom färre nivåer i beslutshierarkin samt 

möjligheten att göra karriär: 

 

Vi bör alltså snarast ta bort den kommunala nivån och förenkla administrationen. 

Hur ska skolan kunna rekrytera skickliga lärare om dessa måste acceptera att 

“ledas” av personer som ofta kan mindre om undervisning än de själva? (Enkvist, 

SvD, 2014-01-05). 

 

Samtidigt ramas denna typ av lösningsförslag in med en koppling till samhällskulturen. Lönenivå 

likställs ofta med status i texterna, och resonemanget om beslutshierarkin handlar också om 

synen på lärarens kompetens och uppgifter hos det övriga samhället.21 Men de lösningar som 

relateras till problemdefinitionen samhällskultur handlar explicit om elevers och föräldrars attityder 

och värderingar om kunskap och utbildning. I sin essens handlar det om att sprida värderingar 

om att hårt arbete lönar sig och att skolan är en seriös verksamhet som bör betraktas som en 

sådan. Detta ska rent konkret ske genom minskade aktiviteter utanför skolan, genom införande 

av krävande examina på nationell nivå och genom högre krav på elevers prestationer. Det 

efterfrågas också en rensning inom lärarkåren så att allmänheten kan få upp ögonen för de goda 

pedagoger som existerar, så att de som behöver stöd i sin yrkesutövning får det och så att de 

individer som hamnat i yrket utan varken ambitioner eller intresse söker sig till andra yrken. 

 

Hur ser läkeprocessen ut? Vänd om, sprid motsatta värderingar, som tillåter 

kvarsittning och läxor. Klipp magisterns hästsvans, säg åt honom byta 

jeansshortsen mot kostym; underkänn dåliga resultat i stället för att ursäkta dem, ge 

sålunda elever från utsatta grupper chansen att konkurrera med dem som glider 

genom skolan på väg mot jobb som deras bakgrund garanterar dem (Poirier 

Martinsson, SvD, 2013-12-07). 

 

6.9 Lösningsförslag: Fackförbunden 

Tre lösningsförslag dominerade framställningen i fackförbundens tidningar, satsa på 

språkutveckling, förbättra lärarnas förutsättningar och förändra skolpolitiken. Det som kan sägas generellt 

om lösningsförslagen är att det första handlar om vad skola och lärare kan göra för eleverna 

medan de andra två handlar om vad skola och samhälle kan göra för lärarna. 
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6.9.1 Lösningsförslag 1: Satsa på språkutveckling  

En första inramning av lösningsförslag som gestaltas bland de texter som sedan tidigare ramat in 

problemet till att beröra läsningen och språkliga begränsningar i skolan är att satsa på 

språkutvecklingen.22 Förslagen riktas till en rad olika aktörer som befinner sig inom 

utbildningssystemet men gemensamt för denna gestaltning är att alla berör språket och 

läsningen.  En första gestaltning av detta lösningsförslag är att peka på att det krävs en förändrad 

samhällssyn på läsningen. Här lyfter en av texterna fram att det vore fantastiskt att se föräldrar 

och specifikt pappor att förändra sitt beteende och börja läsa. Men i väntan på denna förändrade 

samhällssyn så ramas skolan och dess personal in till att vara den centrala aktören som ska gå i 

bräschen för att lösa problemet. Citatet nedan belyser vikten av att skolan samlar kraft och satsar 

på språkutvecklingen då det kommer att gynna eleverna både i skolan och som 

samhällsmedborgare:  

 

Men i väntan på det genomslaget får nog skolans personal gå i täten. Alla ämnen 

vinner på att eleverna kan läsa och skriva. Då bör väl alla vara med och jobba för 

det? (Lindbäck, 2013-12-23). 

 

Ett annat sätt att gestalta detta lösningsförslag på är att påvisa att de som är huvudmän över 

skolan måste se till att få fler lärare att gå Läslyftet och andra vidareutbildningar. Här påvisas 

också en central aspekt och det är att inte bara låta svenskalärare vidareutbilda sig utan även andra 

ämneslärare. Inom denna inramning av lösningförslag finns också en skribent som går emot ett 

läslyft och menar att skolan måste satsa på ett mer allsidigt språklyft. Detta görs utan att nämna 

vilka specifika aktörer som ska genomföra detta. 

 

Ett viktigt steg i den riktningen är ett språklyft med fokus på allsidig 

språkutveckling genom språkmedveten och språkberikande undervisning i alla 

klassrum. Det är en investering som ger en säker och god utdelning. inte bara på 

läsutvecklingen (Lindberg, Lärarnas Nyheter, 2014-02-03). 

 

 

6.9.2 Lösningsförslag 2: Förbättra lärarnas förutsättningar 

En andra gestaltning av lösningsförslagen är en bred inramning som alla på något sätt berör 

lärarnas förutsättningar.23 Lösningsförslagen återfinns både på en gräsrotsnivå och mer strukturell 

nivå men berör på olika sätt lärarnas förutsättningar. Texterna gestaltar dels generella lösningar 
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som att skolan, lärarna och eleverna behöver mer resurser för att kunna förbättra resultaten, men 

det finns också konkreta inramningar av olika lösningsförslag. Ett första konkret lösningsförslag 

är att det måste finnas specialpedagoger, språkstödjare och andra typer av resurspersoner nära 

tillhands i skolan för att på så sätt skapa förutsättningar för lärandet. För att påvisa vikten av detta 

så gestaltar texten en inställning till att detta är så viktigt att det är oberoende av kostnader. En 

andra gestaltning av lösningsförslaget är att efterfråga mer undervisningstid, vilket också innebär 

att den administrativa bördan måste minska och utgångspunkten ska vara undervisningstid och 

att lärare ska verka som kunskapsförmedlare till eleverna. Lösningsförslaget ramas in genom att 

texten göra en tidsresa tillbaka i tiden då läraryrket var en profession med frihet och 

kunskapsförmedlande funktioner och inte massa större administrativa bördor. Det handlar också 

om att det faktiskt är undervisningstiden med eleverna som lärarna tycker är den roliga delen i 

yrket. Men den ökade undervisningstiden innebär samtidigt att andra delar i yrket måste minska i 

omfattning, vilket citatet nedan belyser: 

 

Mitt exempel på omdömesskrivandets tidsåtgång borde vara exempel nog att få dig 

att omdedelbart dra i nödbromsen och utbrista: Stopp!! Lärarna måste få göra vad 

de är till för! De skall undervisa (Martinsson, Skolvärlden, 2012-03-22) 

 

En mer strukturell gestaltning av denna inramning av lösningsförslag är att det handlar om 

konkreta åtgärder för att förändra synen på skolan bland föräldrar och elever, vilket skulle ge 

lärarna bättre förutsättningar att utföra sin profession. Ett första konkret förslag på detta är att ge 

föräldrarna insyn i verksamheten genom att lära ut läroplaner och kunskapskrav till föräldrarna, 

Detta skulle medföra att lärarna slipper en del av frågorna från frågvisa föräldrar. En annan 

gestaltning som är intimt kopplad till samhällssynen av skolan är också att statusen på läraryrket 

måste öka, vilket även inkluderar höjda lärarlöner. Citatet nedan belyser denna koppling mellan 

samhällssyn och status på läraryrket:  

 

Höjda lärarlöner och ökad status för läraryrket hade gjort skillnad. När skolan på 

riktigt blir viktig för samhället återspeglas det i föräldrarnas intresse för sina barns 

skolgång. Då blir skolan viktig också för eleverna. Först då blir det möjligt att på 

allvar utveckla alla elevers potential (Skogh, Lärarnas Nyheter, 2014-01-20).  

 

6.9.3 Lösningsförslag 3: Förändra skolpolitiken  

En tredje gestaltning av lösningsförslagen i fackförbundets texter handlar om att förändra 

skolpolitiken.24 Inom denna inramning finns det både de texter som menar att skolan är 
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reformtrött och att det därför är viktigt att låta skola vara. Men de finns också de texter som 

menar att skolan behöver förändring. En första gestaltning inom denna inramning förnekar inte 

att det krävs förändringar av det svenska skolsystemet för att vända kunskapsraset. Men 

förändringarna ska inte ske på grunder som inte är förankrade i forskning och lärarprofessionen. 

Lösningsförslaget gestaltas på så vis som att det inte får råda status quo i skolan samtidigt som 

skolpolitiken måste lugnas och förändras för att de förändringar som görs ska ha förankring i 

forskning och profession för att få genomföras.  

                                      

För att höja undervisningskvaliteten i svensk skola skulle det räcka med en litet 

med intellektuell präglad skolpolitik. Låt oss börja där och sedan återvända till 

klassrummet (Ryden, Skolvärlden, 2014-01-24).  

 

En andra gestaltning av detta lösningsförslag uttrycks genom att skolpolitiken borde anpassas till 

de som verkar inom skolsystemet. Att skolan får styras av populism från experter och journalister 

som alla försöker ha definitionsmakten över skolan är fel. Lösningen finns istället i skolan bland 

lärare, elever och övrig personal. Att det inom skolsystemet verkar en massa fantastiska lärare och 

elever och att det av den anledningen är bättre att fråga dem vad de behöver och sedan låta 

skolan vara i fred. Även inom denna inramning finns en efterfrågan till bland annat politikerna att 

lita på lärarnas profession. Ett begrepp som kommer till uttryck inom denna inramning är att 

klassrumsdebatten har blivit politiserad. Att politiker diskuterar på en gräsrotsnivå hur 

undervisningen ska gå till eller ordningsregler för elever i skolan är inte önskvärd. Lösningen 

återfinns istället i att det som nämndes tidigare, låt lärarna berätta vad som behövs och lita på 

professionen. Citatet nedan belyser detta lösningsförslag på ett bra sätt: 

 

Den alltmer politiserade debatten om vad som sker i klassrummet, hur lärarna ska 

undervisa och vilka kläder eleverna får ha på sig är bara klåfingrigt och, tror jag, 

direkt skadlig (Reistad, Lärarnas Nyheter, 2012-02-27). 

  

6.10 Moralisk bedömning: Aftonbladet                                            

Det görs sällan skillnad på individer i texterna från Aftonbladet. Majoriteten av problemen, 

orsakerna och lösningarna existerar i samhället utanför skolorna och för att komma till rätta med 

detta menar texterna att insatser bör riktas mot marginaliserade grupper eller mot övergripande 

strukturer som styr skolans och samhällets utformning. Detta ger uttryck för en moralisk 

bedömning som är förankrad i samhällskollektivet, det vill säga att vi inte kan säga att vi nått goda 

resultat om inte dessa resultat också återfinns i hela befolkningen. Det är i regel inte individerna 

som det anses vara fel på, utan samhället som individerna lever och verkar i. Det görs explicita 

kopplingar till reformer som politiska meningsmotståndare genomfört och som man menar har 
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bidragit till ett skadligt samhällsklimat. På så sätt används en vi-mot-dem-dramaturgi i relation till 

politik, “höger”-partierna ses som motståndare som har fel och som måste övervinnas om denna 

skadliga samhällskultur ska kunna förändras.  

 

Lärarna ska få tid för sitt jobb. Eleverna ska få det stöd de behöver. Och fler ska 

vilja bli lärare. Så vänder man ett skolsystem. Björklund vill istället sätta betyg på 

nioåringar. Det är knappast det som skulle göra svensk skola bättre. Jag tänker 

arbeta för att dagens PISA blir Jan Björklunds slutbetyg, så vi kan börja arbetet 

med att vända utvecklingen för svensk skola (Fridolin, Aftonbladet, 2013-12-03). 

 

6.11 Moralisk bedömning: Svenska Dagbladet 

Texterna i SvD utgår ifrån ett individperspektiv snarare än ett kollektiv/samhällsperspektiv. Även 

i SvD framhäver man samhällsstrukturer som skadliga för skolans möjlighet att uppfylla sitt 

uppdrag men lösningarna handlar snarare om att förändra systemet så att enskilda individers 

incitament till att satsa på skolan förändras. Istället för att förändra samhället så att det passar 

medborgarna så innebär lösningarna snarare att förändra medborgarna så att de passar in i det 

samhälle man vill ha. Det som framställs som viktiga komponenter för att skapa denna 

förändring är ökad status genom ökad lön, alltså materiella artefakter, genom att det är 

återkommande förslag för att locka personer till yrket men också för att höja lärares anseende 

gentemot övriga samhället. Detta kan vara ett uttryck för en moralisk bedömning som utgår ifrån 

materiella artefakter som den centrala drivkraften för människor samt den måttstock genom 

vilken vi bedömmer andra. Ett exempel på detta hämtas ifrån en text som tar upp när 

riksdagsledamöters arvode skulle behandlas på 1960-talet och hur man då likställde betydelsen av 

ett riksdagsämbete med adjunkters arbete på gymnasiet:  

 

Metta Fjelkner konstaterar: “Vi skulle ha fortsatt det tankesättet. Den första gången 

jag nämnde det i debatten hade väl en riksdagsledamot runt 53-54 000 i månaden 

[...], men en lärare i den 99:e lönepercentilen har runt 29 000 i lön. Det är där en del 

av skolsorgen ligger. Människor som har valt ett yrke, satsat på en lång utbildning 

för att prestera bra, och så har man fullständigt dragit undan mattan för dem - 

lönemässigt, statusmässigt, karriärsmässigt” (Lifvendahl, SvD, 2013-12-15). 

 

6.12 Moralisk bedömning: Fackförbunden  

Fackförbundens tidningar intar ett troget förhållningssätt till sin yrkesgrupp. Problemen och dess 

orsaker definieras som utanför lärares befogenheter och placeras bland annat på politiker eller 
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journalister. Som lösningar på problemen föreslås ökade befogenheter och mer resurser till lärare 

så att de kan fullgöra sitt uppdrag. På så sätt konstrueras en moralisk bedömning av att läraryrket 

måste stärkas som profession. Problemen definieras som sagt som utanför lärares befogenheter 

men det gestaltas ett behov av att förändra detta förhållande eftersom att lärare vet bäst hur deras 

jobb ska skötas. Sammanlänkat med den moraliska bedömningen att lärarprofessionen behöver 

stärkas är också en misstro mot de politiker som har ansvar över utbildningssystemet. Bland 

annat så kritiseras reformer som genomförts som verkningslösa, exempelvis läslyftet som endast 

omfattade svenskaundervisnignen och därmed inte kunde uppfylla sitt syfte.  

 

Om politikerna gör sitt jobb, kan lärarna göra sitt. Skolan ska vara lärarledd, inte 

politikerledd. Det pratas ofta om lärarnas kompetensutveckling. Vi välkomnar 

varmt alla möjligheter till fortbildning för lärare. Men i detta läge bör politikerna 

också fråga sig själva om de behöver ett kompetenslyft (Sirén, Lärarnas Nyheter, 

2013-12-13).  
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7. Sammanfattning 

 

I detta kapitel av uppsatsen så diskutera de resultat så framkommer i analysen i relation till 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen. 

 

7.1 Splittrad gestaltning  

Utifrån frågeställningen hur media och fackförbunden gestaltar skolan efter PISA-resultatet 2013 

så blir det tydligt att majoriteten av de analyserade texterna följer Entmans (1994) 

gestaltningsmodell genom att föra fram en problemetdefinition och beskriva orsaksförklaringen 

till problemet. Texterna gestaltar också  också en moralisk bedömning av det som har hänt samt 

lösningsförslag på problemet. Det blir också tydligt att utifrån Entmans (1994) gestaltningsmodell 

undanträngs andra delar av verkligheten genom att texterna använder sig av olika ordval eller 

referenser. Ett vanligt förekommande fenomen är att referera till forskning för med hjälp av 

forskningen gestalta sin verklighetsbild av skolan. 

 

Ett första resultat som går att utläsa är att texterna ger en relativt splittrad bild av skolan gällande 

gestaltningen av problemdefinition, orsaksförklaring och lösningsförslag. Det finns dock både 

problemdefinitioner, orsaksförklaringar och lösningsförslag som är gemensamma mellan media 

och fackförbundens gestaltningar. Den tydligaste gemensamma gestaltningen är lärarnas 

förutsättningar som problemdefinition vilket är en dominerande gestaltning i både media och 

fackförbundens texter. Men det finns också stora skillnader och den kanske tydligaste är att 

fackförbunden ifrågasätter att människor tenderar att förlita sig på PISA-undersökningen som 

mätinstrument för att avgöra den svenska skolans framtid. Detta görs genom att påvisa avståndet 

som finns mellan de svenska styrdokumenten och mätningen. Inom denna ifrågasättande 

gestaltning fanns det texter som i likhet med Uljens (2009) diskuterar OECD, som är ansvariga 

för PISA-undersökningen, och deras syfte som organisation. Denna gestaltning som 

fackförbundens texter förhåller sig till är mer eller mindre frånvarande i  ”Aftonbladet” och 

”Svenska Dagbladets” gestaltning vilket stämmer väl överens med den tidigare forskningen som 

menar att det i media finns en acceptans mot PISA-undersökningen som mätinstrument (Hylen, 

2008, Schmidt, 2004). Att det är problematiskt att gestaltningarna skiljer sig åt visar den tidigare 

forskningen eftersom aktörer som är verksamma inom skolan inte känner igen sig i politikernas 

problembeskrivningar av skolan (Petterson, 2009). Utifrån detta vill vi göra ett antagande. I 

enlighet med dagordningsteorin antar vi att medias gestaltning av PISA-undersökningen som ett 

legitimt instrument för att utvärdera skolan också kommer  påverka medborgare till att uppfatta 
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PISA-undersökningen på det sättet, vilket i slutändan kommer att påverka de folkvalda 

politikerna. Detta leder till att media kan upprätthålla sin position som en central maktfaktor i 

utbildningssystemet. För att nyansera detta antagande är vi, vilket har lyftes fram i tidigare 

forskning (Petterson, 2005), väl medvetna om att debatten om skolan innehåller en rad olika 

centrala aktörer som alla kämpar om definitionsmakten, men att detta ändå är ett sätt att belysa 

mediernas makt och den ”medierade” politiken ( Strömbäck, Nord, 2013, Wiklund, 2006). 

 

7.2 Kampen om definitionen 

Ett annat resultat som framkommer vid en jämförelse mellan Aftonbladet och Svenska 

Dagbladets gestaltning är att det i enighet med Petterson (2005) finns försök att ”legitimera” men 

framförallt att ”dislegitimera” den förda skolopolitiken. Tydligast blir denna dislegitimering av 

den tidigare förda skolpolitiken i Aftonbladet där ett flertal uttrycker sin oro och lyfter fram 

problematiken med den skolpolitik som Alliansen drivit under åren i regeringsposition. Att denna 

dislegitimering är så framträdande i Aftonblandets gestaltningar är inget konstigt i sig. I den 

tidigare forskningen (Jarl & Rönberg, 2010) nämns att en tidigare praxis varit att politiska beslut 

rörande utbildningssystemet har tagits med en bred majoritet över blockgränser, men att denna 

praxis nu inte längre existerar vilket leder till att regeringspartier och framförallt 

oppositionspartier nu tydligare kan profilera sin politik genom debatten. 

 

Ett annat resultat som framkommer är att gestaltningen av skolan inte bara behöver beröra 

skolan i sig utan även kan belysa en pågående samhällsdebatt. Pettersson (2010) skriver att när 

PISA-undersökningen behandlas i en nationell kontext så fungerar den som en nulägesrapport av 

det nationella skolsystemet. Detta är något som även blir tydligt i denna analys. En annan 

gestaltning framträder dock i ”Aftonbladet”, och också till viss del i Svenska Dagbladet, där det 

inte är frågan om en nulägesrapport av skolsystemet utan snarare en nulägesrapport av det 

svenska samhället. ”Aftonbladets” gestaltning ligger i linje med det som Macmillians (2002) studie 

av den brittiska pressen kunde påvisa, nämligen att media använder skolan för att säga något om 

övriga samhället.  
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8. Avslutande diskussion  

Avslutningsvis följer en diskussion om hur gestaltningsanalysen har fungerat rent praktiskt att 

arbeta med. En svaghet, som senare visade sig vara en styrka, är att en del texter placerar sig 

utanför sammanhanget och därmed faller bort i analysen. Genom att inte ge betydande utrymme 

åt enstaka texter utanför ramarna så kan fokus riktas mot de gestaltningar som dominerar 

framställningen vilket ger gestaltningsanalysen ett visst inslag av kvantitivitet. Svårigheterna i 

analysen har främst rört tolkningen av texterna och då i synnerhet att skilja mellan 

problemdefinitioner och orsaksförklaringar. Huruvida vi har varit konsekventa med vårat eget 

resonemang om tidsordning, att orsak kommer före verkan, kan nog diskuteras men det 

problemet beror till viss del på att texterna själva inte alltid följer det resonemanget. Faktum är 

dock att just det är en av gestaltningsanalysens stora styrkor, att den låter materialet tala för sig 

självt. En gestaltningsanalys ger inte svar på vad som är rätt och fel men den är framgångsrik i att 

belysa hur olika aktörer beskriver fenomen.   

 

Författarna skulle också vilja ta tillfället i akt för att resonera lite kring media och skolan. Inga 

försök har gjorts att hitta det faktiska problemet med den svenska skolan i den här uppsatsen, det 

finns gott om andra aktörer som ägnar långa textspalter åt det dagligen. Vi kan däremot troligen 

anta, i enlighet med teorier om medias makt och då i synnerhet dagordningsteorin, att 

medborgares och politikers bild av skolan, dess problem och plats i samhället, skapas och 

reproduceras efter vilken tidning de läser. Med tanke på att all makt i vårt demokratiska samhälle 

utgår ifrån folket så vore det ypperligt om människor är medvetna om vad som påverkar dem och 

hur denna påverkan sker, så att de kan göra välövervägda val i beslutssituationer. I annat fall 

fungerar folket närmare som en marionettdocka som tycker och tänker på de sätt de blir tillsagda. 

Av den anledningen vore det kanske önskvärt att i skolan lära ut ett mediakritiskt förhållningssätt 

i tidiga åldrar och att även öka fokus på den källkritiska undervisningen.   
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