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Inledning 

I denna studie undersöks likheter och skillnader i synen på läsande och läsförståelse mellan 

LPO94, LGR11 och PISA-undersökningen. Detta uppnås genom att studera dessa tre texter och 

på det sättet finna dessa likheter och skillnader.  

Studien visar att det har skett en förändring i synen på läsande och vilken typ av kunskap som 

krävs för att på bästa sätt ta till sig en text. LPO 94 lägger ett större fokus på läsaren vars 

erfarenheter och liv påverkar läsandet men också att läsande ska roa, skapa intresse och utveckla 

läsaren.  

LGR 11 har stora likheter med PISA och de båda lägger större fokus på den korrekta 

tolkningen. Texten är här fast och det är bara läsarens förmåga som bestämmer om den får ut det 

korrekta budskapet. Fokus har också minskat på den personliga utvecklingen som texter kan leda 

till för att istället handla om att lära sig lässtrategier för att tolka olika texter korrekt. Denna 

förändring kan tolkas som att det skett en förändring i tolkningen av vad läsande innebär från en 

mer traditionell och vid syn till en mer riktad mot arbetskraft försörjning och global ekonomisk 

konkurrenskraft vilket är vad PISA menar att de står för. 
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1 Bakgrund 

The Organisation for Economic Co-operation and Development OECD har tagit fram PISA-

testet Programme for International Student Assessment. Detta test används för att jämföra hur 

olika länders skolsystem. 

Sverige har under en tid presterat allt sämre i PISA-testet vilket har lett till att folk skriker i alla 

riktningar. Skolan skriker efter mer resurser journalister försöker skapa rubriker efter bästa 

förmåga, allmänheten kräver handling och politiker försöker hitta på billiga och enkla sätt att få 

det att se ut som att de agerar. (“Alliansen Lägger Utbildningsförslag” 2014) Samtidigt försöker 

politikerna lägga skulden på varandra. Även om denna cirkus kan vara kul att beskåda så  har den 

skapat ett flertal frågor som forskningen har börjat undersöka. Det finns ett antal undersökningar 

som beskriver debatter som pågår i olika länder och hur skolsystemet har förändrats på grund av 

testresultat. Andra forskare försöker hitta sanningen bakom framgången för de länder som lyckas. 

En av dessa forskare är Banks som undersökt vilken effekt PISA-undersökningen har på det 

tyska skolväsendet och menar på att skolväsendet har blivit något ekonomiskt och statistikbaserat 

som bara ses som siffror och man skapar enkla och billiga lösningar som möjligt och att 

kompetensen hos lärare och forskare inom området försvinner. 

Det som man inte har haft något fokus på varken i forskning eller debatt är hur väl PISA-

testet faktiskt testar det som skolan skall ta upp i undervisningen. Det är denna del jag har valt att 

lägga mitt fokus på. Detta då det borde vara en bra idé att se om man faktiskt  testar det svenska 

skolsystemet innan man börjar slita i det.  

1.1 Vad är OECD och PISA 

Om jag nu skall undersöka frågor om hur PISA-testet stämmer överens med våran gamla 

kursplan och om och hur den kan ha inverkat på våran nya kan det vara bra att kolla vad de som 

tar fram testet påstår sig testa och vad deras syfte är. The Organisation for Economic Co-

operation and Development är ett väldigt långt namn och organisationen har därför blivit mer 

kändunder namnet OECD och det är denna organisation som tar fram Pisa-undersökningarna 

vad säger denna organisation att deras syfte är?  

Om jag läser om dem på deras hemsida säger OECD själva att organisationens syfte är i 

grunden att promota policys som förbättrar ekonomi och folks välmående runt om i världen. 

Detta får man säga är ett stort och nobelt syfte. Vidare är OECD ett forum för länder att dela 

sina erfarenheter och tillsammans finna lösningar på problem. OECD arbetar tillsammans med 

stater för att förstå vad som driver ekonomi, och sociala förändringar. OECD undersöker hur 

produktion och handel rör sig samt analyserar data för att försöka upptäcka framtida trender. 
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OECD säger sig vidare sätta internationell standard inom ett antal områden som jordbruk och 

chemikaliesäkerhet. 

Vidare säger OECD sig undersöka frågor som berör folks dagliga liv, det kan röra sig om 

pensionssystem, skatter, eller det jag skall fokusera på skolan.  

Today, we are focused on helping governments around the world to: 

Restore confidence in markets and the institutions that make them function.  

Re-establish healthy public finances as a basis for future sustainable economic growth.  

Foster and support new sources of growth through innovation, environmentally friendly 

‘green growth’ strategies and the development of emerging economies. 

Ensure that people of all ages can develop the skills to work productively and satisfyingly in 

the jobs of tomorrow. 

Dessa punkter är vad de själva menar på att de fokuserar på idag. OECD har alltså i huvudsak 

en ekonomiskt inriktad organisation. (http://www.oecd.org/about/) 

Om jag går vidare och ser på vad PISA sägs testa har jag använt Svein Sjøbergs (Sjøberg 2014, 

55)sammanfattning av vad OECD säger att PISA skall testa.  

 

”Are students well prepared to meet the challenges of the future? Can they analyse, reason and 

communicate their ideas effectively? Have they found the kinds of interests they can pursue 

through- out their lives as productive members of the economy and society?” 

Men OECD hävdar att de mäter ännu mer: 

”Pisa [...] evaluates the quality, equity and efficiency of school systems in some 70 countries that, 

together, make up 90 percent of the world economy.”  

Anledningen till att jag använt denna är att han på ett bra sätt har tagit ut de viktigaste delarna 

ur beskrivningen av vad PISA-undersökningen skall testa. Det jag ser är att PISA har två olika 

syften, det första är att se om eleverna som tar testet har fått utveckla de förmågor som behövs 

för att vara produktiva medborgare. Det andra är att testa skolsystemet i de olika länderna som 

tar testet. 
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2 Litteraturöversikt 

Litteraturen jag har tagit med i detta kapitel är uppdelade i två delar även om dessa till en del går 

samman. Den första delen går igenom PISA och effekterna det har fått på skolan i stort, detta 

knyts sedan till viss del ihop med del nummer två vilket studerar förändringarna som sker i 

kursplanen mellan LPO94 och LGR11. I denna andra del fokuserar litteraturen på hur LGR 11 är 

utformad och LPO94 utgör en jämförelsepunkt.  

När jag har sökt litteratur så har jag använt mig av SWEPUB, Education Resources 

Information Center (ERIC) samt Uppsala universitetsbiblioteks egen sökmotor. I dessa har jag 

använt PISA, OECD, LGR 11, LPO94, kursplaner och läroplaner i olika kombinationer för att 

finna material om dessa. Av de studier jag hittade så var det framförallt de studier som tas upp 

här under som jag fann anknyta bäst till den studie jag tänkt göra och lägga en grund för en analys 

av det material jag fann.  

2.1 Om PISA 

Svein Sjøberg (2014) har undersökt vad som egentligen kan utläsas genom PISA-resultaten. Han 

börjar att gå igenom vad OECD utger sig kunna användas till. Han har på OECD-rapporten från 

2013 hittat denna beskrivning av vad PISA-resultatet kan visa på: 

”Are students well prepared to meet the challenges of the future? Can they analyse, reason and 

communicate their ideas effectively? Have they found the kinds of interests they can pursue 

through- out their lives as productive members of the economy and society?” 

Men OECD hävdar att de mäter ännu mer: 

”Pisa [...] evaluates the quality, equity and efficiency of school systems in some 70 countries that, 

together, make up 90 percent of the world economy.”(Sjøberg 2014, 55) 

Han ställer sig efter detta frågan om ett test där 15-åringar enskilt skall svara på frågor under 

2,5 timmar med frågor som är i stort sätt identiska för de olika länderna. Att testet är annonymt 

och inte har någon egentlig betydelse är något som Svein menar på skapar ett stort problem, i de 

skandinaviska skolorna och i synnerhet den svenska där skolans auktoritet inte är stark och det 

därför inte finns en särskilt stor lojalitet mot skolan och att göra sitt yttersta. Många länder som 

toppar PISA-testet är auktoritetsbaserade och man kan se en tydlig skillnad i motivation mellan 

dessa länder och de skandinaviska, Finland undantaget. Hade testet haft någon betydelse för 

elevernas betyg  menar Svein att det skulle bli andra resultat.(Sjøberg 2014, 55) 
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Vidare beskriver Svein att trots att PISA-resultatet används av politiker och media som ett 

mått på skolans kvalitet sorteras det som han kallar school science bort från provet och man tar 

inte hänsyn till länders läroplaner.(Sjøberg 2014, 56) 

Vad gäller PISA-testets design, detta då han menar att detta säger mycket om vilka slutsatser 

man kan dra av testet. Då PISA-testet är en urvalsundersökning och alltså bara testar ett litet 

urval av elever vid 15 års ålder. Detta gör att testet inte kan ge svar på frågor om läroprocesser 

eller vad som ger bra resultat. Det man kan mäta menar Svein är olikheter i skolors resultat inom 

en skola och mellan dem, man kan se vilken inverkan socioekonomisk status har och hur 

olikheter har utvecklats över tid.(Sjøberg 2014, 56) 

PISA-testet består i sin grund av tre ämnen, Mattematik, naturvetenskap och läsförståelse på 

modersmål. Även ekonomi fanns med på det senaste testet vilket inte är ett typiskt skolämne. 

Valet av dessa ämnen skall bero på OECD:s mandat att främja ekonomisk tillväxt i en global 

marknadsekonomi och till följd av detta precenteras och PISA-resultaten som en indikator på ett 

lands framtida ekonomiska konkurrenskraft. Ett flertal studier visar dock på att det inte finns 

något samband mellan resultaten och den ekonomiska utvecklingen. (Sjøberg 2014, 56) 

För att bygga upp PISA-testet har OECD engagerat ett stort antal internationelt erkända 

forskare för att ta fram ett ramverk för de olika ämnena. Det är utifrån detta ramverk som de 

olika länderna sedan får bygga uppgifter utifrån som sedan testas. Dessa omarbetas vissa tas bort 

och tillslut har man uppgifter som kan användas i testet. Dessa ramverk har omarbetats under de 

år som PISA-testet har gjort vilket gör det svårt att jämföra resultatet från olika omgångar. Svein 

menar dock att detta ramverk är det bästa med PISA-testet då det här diskuteras vilka förmågor 

som är användbara i framtida samhällen. Detta kan användas för att få inspiration för skolan och 

ämnens innehåll.(Sjøberg 2014, 57)   

Hur skapar man ett rättvist test. Detta är nästa fråga Svein ställer. I PISA-testernas fall  

handlar det om ett antal punkter. Ett är att uppgifter där ett land presterar betydligt bättre än 

förväntas måste tas bort. En annan punkt är att uppgifterna inte får vara baserade på ett visst land 

eller kultur eller vara speciellt förargelseväckande för en viss kultur. Detta gör dock att det kan bli 

svårt att fylla kravet på att det ska bygga på real life situations då livet inte är identiskt mellan olika 

kulturer. Inte heller får den stämma in på landets läroplan eller vara byggd som en traditionell 

skoluppgift.(Sjøberg 2014, 57) 

Även inom de ämnen som tas upp i testet  tar man bara upp en liten del till exempel saknas 

laborationer i naturvetenskapen något som i skolan är en viktig del.(Sjøberg 2014, 58) 

Det finns också ett antal problem med det färdiga provet, uppgifter i matematik där svaret inte 

varit korrekt och det stora problemet med översättningar. Först poesin som inte går att översätta 

på ett sätt som fungerar på alla språk och sedan finns det också fall där texterna har ändrats för 

att fungera bättre på ett visst språk men att den då kan misstolkas eller säga något annat än vad 

den ursprungligen gjorde. Det går att se stora skillnader bara mellan de svenska och danska 

översättningarna.(Sjøberg 2014, 58) 
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Det finns också ett problem med hur PISA-datan analyseras den danska PISA-datan kan med 

den metod som används placera dem mellan plats 2 och 42 vilket leder till att de danska 

politikerna blivit mer kritiska till PISA-undersökningen.(Sjøberg 2014, 58) 

Så det Svein kommer fram till i sin undersökning är att trots att OECD menar på att de på att 

de testar länders skolsystem och dess kvalitet och att det är på det viset man presenterar 

resultaten och hur de tolkas. Ett dåligt resultat skapar kalabalik i landet och politikerna försöker 

göra förändringar. Problemet är att resultatet inte säger något om vilka förändringar man behöver 

göra för att förbättra skolan. Med andra ord det testet säger sig kunna svara på gör det inte. 

Däremot kan testet ge kunskap om socioekonomiska faktorers inverkan och hur detta förändras 

över tid. Ramverket kan även leda till en konstruktiv debatt om ämnenas innehåll. Han ser också 

att PISA-testet måste få sin rätta plats i debatten och att man måste sluta se den som en sanning 

om hur bra ens skolsystem är.(Sjøberg 2014, 58) 

Banks är en annan forskare som tar upp effekterna av tester som PISA och vilken effekt det 

kan ha på skolsystem. Banks huvud fråga är denna. 

On OECD policies and the pitfalls in economy-driven education: The case of Germany . Denna 

studie har gjorts av Volker bank och det den undersöker är hur Tester som PISA påverkar 

skolpolitiken och får skolsystemet att gå från ett eget system till ett undersystem av det 

ekonomiska.(Bank 2012, 193–2210) 

   

För att besvara detta har Banks använt sig av data från PISA-resultat samt utvecklingen av det 

tyska skolväsende (Bank 2012, 194). Hur materialet har samlats in framkommer dock inte i 

artikeln. Om man ser till PISA-statistiken rör det sig analysera just statistik vilket är relativt rakt 

på men skolutvecklingen i Tyskland förklarar han bara att här är det tro mig.  

Nästa fråga han undersöker är vilka fallgropar som PISA-undersökningarna kan ha. han menar 

på att den stora fallgropen är att man testar skolsystem mot varandra men man tar inte upp 

attityder, avhopp och stök i klassrummet vilket kan ha inverkan på resultatet.(Bank 2012, 196) 

 Detta leder till nästa fråga han tar upp nämligen ickerationella tolkningar av resultaten. I 

Tysklands fall handlade det om att man innan PISA-testerna visste om att det fanns stora 

problem inom skolan. Trots detta reagerade man först när man får PISA-resultaten och detta 

trots att de låg över medel. Detta då testet bara har ett värde i förhållande till vilka förväntningar 

man har på resultatet.(Bank 2012, 197)  

Det författare menade att han kunde konstatera efter studien var att PISA-testerna får väldigt 

stora reaktioner och politiskt ger det mycket som reaktion. Detta menar han på är då det är lättare 

att handla utifrån detta och se skolan som kapital än att ta den betydligt svårare pedagogiska 

debatten där man försöker reda ut de underliggande problemen.(Bank 2012, 207–208) 

Banks och Sjøberg drar liknande slutsatser om att PISA-undersökningarna har fått en roll i 

skoldebatten som vida överskrider det man egentligen kan läsa ut av dem. Skillnaden ligger i att 

Svein går igenom hur man lägger upp och skapar testet och sedan jämför det med vad man sägs 
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kunna använda resultaten till och vad man egentligen kan få svar på. Banks ser istället på vilka 

växlar som dras av PISA- undersökningen och vilka fallgropar det finns med resultaten. Han 

undersöker också förändringen i skoldebatten i Tyskland som han menar är en följd av PISA-

resultaten.  

Raynolds och Vinterek har inte PISA-testerna som sitt huvudfokus utan undersöker skolans 

globalisering och hur elever ser omvärlden. I denna forskning kommer de dock in på PISA i lite 

olika sammanhang. Det första handlar om att de ser att man genom de globala testerna som 

PISA leder till en homogenisering av skolsystemet för att ge testet validitet. De ser en fara med 

att detta har gjort lärarna tappar i kvalitet som följd av jakten på en standardiserad läroplan och 

pedagogik. De menar vidare att konkurrensen mellan skolsystem leder till en sämre syn på 

omvärlden och att man istället borde fokusera undervisningen på att bygga förståelse och länka 

samman olika kulturer.(Reynolds and Vinterek 2013, 107–108) 

De ser också att det globala testandet har fokus på mattematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. I och med att testerna har fått allt större fokus på sig har även fokus på dessa 

ämnen i skolan ökat och de har fått något av en särställning. Testerna har också fört med sig en 

förmågosyn som baseras på standardisering i testandet och förbestämda resultat och 

undervisning som skapar det. I Australien visar en studie att 80 % av lärarna ansåg att nyinförda 

nationella tester tog upp tid på den redan fulla läroplanen och två tredjedelar att det hade medfört 

tidsminskning för andra ämnen.(Reynolds and Vinterek 2013, 113–114) 

Reynolds och Vinterek menar slutligen att det finns ett problem med att de globala testerna 

minskar lärarens förmåga att anpassa utbildningen för individer och klasser utifrån deras intressen 

och förmågor. Man har begränsat undervisningen till ett fåtal förmågor som kan testas och ge 

tydliga siffror. Det är dock inte självklart att dessa förmågor är de viktigaste att lära ut.(Reynolds 

and Vinterek 2013, 115) 

Vi kan alltså konstatera att samtliga av dessa forskare ser en brist med att politiker i olika 

länder ger tester som OECD en väldigt stor makt i formandet av skolans utformning. De menar 

också att det i en viss utsträckning har blivit viktigare att prestera bra på dessa globala tester än att 

se till vad som faktiskt är det viktigaste att elever tar med sig från skolan. Sjøberg har en lite 

annan ingång i frågan om PISA-testet än de andra i det att han ser till vad man faktiskt kan 

använda testet till medan Banks och Vinterek mer ser till de brister som de menar på skapats i 

skolsystem av att testen har fått stor betydelse. Både Banks och Vinterek ser dock att andra 

ämnen har fått ge utrymme till förmån till träning på just det som PISA testar och att det till viss 

del kan vara ämnen som de menar har större betydelse för att eleverna skall få en bra framtid som 

möjligt. 
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2.2 Om läroplanerna 

Lundström med flera skriver i sin artikel den mätbara litteraturläsaren om sin analys av Lgr 11 

och då mestadels synen på fiktionstexter även om vissa av deras analyser går utanför deras 

analysområde. 

Det första de diskuterar är det mätbara samhället. Studieresultatet har kommit att ses som en 

indikation på ett lands välstånd och konkurrenskraft. i och med att denna uppfattning blivit allt 

mer spridd har behovet att kunna mäta kunskaper ökat. Det finns dock en hel del frågor i det här 

området som diskuteras nämligen vad ska man testa hur ska man testa det och med hur stor 

intervall bör man göra tester.(Lundström, Palo, and Manderstedt, 2011, 8)  

Mätbarheten som är en drivfjäder i dagens skolsystem har fått kritik från olika håll. En kritik 

som framförts är att det inte finns något bevis i förhållandet mellan skolans resultat och landets 

produktivitet. En annan kritik är att fokus på läs och skrivfärdigheter och mattematik som fokus 

hamnat på i och med mätbarhetsprincipen kan göra att ämnen som är viktiga för en demokratisk 

fostran. De menar att mätbarhetsprincipen kan leda till kortsiktiga förbättringar i resultaten men 

kan ställa kunskapssamhällets mer långsiktiga syften på spel. Dessa kunskaper är till exempel att 

generera kunskap, utveckla kreativitet, kritiskt tänkande, lösa problem och bilda nätverk, dessa 

förmågor är svåra att mäta och riskerar därför att riskera att bortses från.(Lundström, Palo, and 

Manderstedt, 2011, 8) 

Litteraturens tidigare roll som något som binder samman människor och för att stärka 

nationalstaten även när nationalstaten tappade sin roll i samhället har det används för att skapa 

förståelse för olika kulturer och ur en integrationssynpunkt, fiktionstexternas roll har dock 

diskutertas då de syften man har med det inte är lätt mätbara. Detta till trots menar Lundstöm 

och de andra att kulturen är ständigt föränderlig och omförhandlas och att skolan skall bidra till 

denna omförhandling och för detta krävs läsandet av litteratur i andra syften än bara läsförståelse. 

(Lundström, Palo, and Manderstedt, 2011, 9)  

I LGR 11 menar Lundstöm m.fl. att betoningen på läsande lässtrategier och dylikt har flyttats 

från läsaren till texten är fast och om olika läsare gör olika tolkningar så beror det på att de har 

olika kompitenser i att tolka texten medan det tidigare kunde bero på att man genom erfarenheter 

får olika fokus och därför gör olika tolkningar. Läsarens uppgift enligt Lgr 11 är inte att tolka 

texten utan att välja den lässtrategi som best lämpar sig för texttypen.(Lundström, Palo, and 

Manderstedt, 2011, 12–13) 

Sammanfattningsvis menar Lundström m.fl. att läsandets fokus har gått från något med ett 

stort syfte att skapa förståelse för kultur och att en text kan tolkas olika beroende på vem som 

läser den och dennes erfarenheter till något som handlar om att kunna välja sin lässtrategi utifrån 

vilken text man har och att ens förmåga att göra detta bestämmer hur väl du förstår texten. Man 

kan säga att texten har gott från någonting levande och rörligt till någonting fast. 
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2.3 Hur knyts min studie till detta 

Det jag ser i de studier som behandlas i detta kapitel är att skolan i allmänhet byggs om för att ge 

bättre resultat i globala tester så som PISA. De framställer hur vissa delar av skolans uppdrag 

minskas ner för att ge utrymme för det som är enkelt att testa. De dikuteratar också om det som 

PISA och nya läroplaner lägger fokus på är det viktiga eller om det finns andra delar som kan 

vara viktigare. Exempel på sådant vars utrymme minskats ner är enligt Lundström med flera att 

elevers tolkning av en text har ställts åt sidan och att man istället testar elevers förmåga att ta till 

sig bestämda fakta ur en text. 

Vi ser hur Sjøberg undersöker vad PISA-testet kan ge för information samt tar upp vilka faror 

debatten kring PISA-resultat där resultaten får en roll som de egentligen inte borde ges. Banks 

och Vinterek ser på hur globala tester leder till att det enkelt testbara tar över i skolsystemen. I 

Banks fall handlar det om att det ekonomiskt styrda skolväsendet blir skolorna beroende av bra 

resultat på globala tester för att få resurser från staten. 

Lundström med flera undersöker inte PISA-testerna utan förändringar mellan LPO94 och 

LGR11 i fråga om läsförståelse. De ser att synen på läsförståelse har förändrats från att eleven 

utifrån sig själv ska kunna tolka texter till att eleverna skall kunna tolka förutbestämda fakta i en 

text. De menar alltså att texten har blivit en fast punkt i läsandet och att det bara är läsarens 

skicklighet i att tolka texten och individers olika erfarenheter har ingen inverkan på tolkningen.  

Det min studie gör är att undersöka sambandet mellan den förändrade synen på läsförståelse i 

svenska läroplanen med PISA-testernas syn på just läsförståelse. Min studie kommer att ta steget 

mellan dessa två possessioner. Jag kommer att undersöka om PISA-testerna har haft inverkan på 

detaljnivå i just delen läsförståelse alltså de förändringar som Lundström med flera ser. Detta till 

skillnad från Banks och Vintereks forskning som undersöker hur skolan i stort påverkas av 

testerna. 
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3 Teoretisk Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom den teoretiska teori som studien ansluter till. Jag har valt 

att använda mig av diskursteorin för att studera Pisa och kursplanerna då det på någon nivå 

handlar om att se hur uttrycket läsförståelse kan tolkas och undersökas om det finns skillnader 

mellan det synsätt som fanns 1994 och det som skulle kunna tolkas som en mer global 

beskrivning av läsförståelsen. Vad gäller lgr 11 kommer denna studie undersöka om den svenska 

diskursen har förändrats mellan 1994 och 2011 samt om den globala synen som kommer från 

PISA och OECD har haft inverkan på den nyare kursplanen.  

Diskursteorin kan visa på om det finns en differens mellan de olika dokumenten samt på ett 

tydligt sett förklara de förändringar som har skett över tiden men det är svårare att genom 

diskurser försöka finna en förklaring till varför en förändring skulle kunna ske där den svenska 

synen på läsande och läsförståelse blir mer lik den globala för detta behöver jag en annan teori 

och kommer använda mig av globaliseringsteorier. Valet av denna teori bygger på PISA är ett 

globalt test som gör anspråk på att testa skolsystemens förmåga att skapa konkurrenskraftiga 

medborgare.  

3.1 Diskursteori  

Diskursteorin kommer som sagts användas för att undersöka om det skett någon förändring och 

om detta skett hur denna förändring ser ut.  

En diskurs kan förstås som den accepterade beskrivningen av ett ord eller uttryck. Ett uttryck 

får sin mening genom att jag är överens om vad det betyder i detta fall är det vad läsande och 

läsförmåga innebär inom det svenska skolsystemet. Diskursen kan i detta förklara vilka förmågor 

som är viktiga och vilka som inte är det samt vem eller vilka som har rätt att uttala sig i den 

frågan.(Bergström and Boréus 2012, 358). 

 En diskurs är inte en fast punkt utan är föränderlig och omförhandlas eller återvärderas 

konsant genom att samhället antingen följer den och i och med detta erkänner dess korrekthet 

och dess existensberättigande eller ifrågasätter den vilket kan leda till antingen ett utanförskap då 

individen inte erkänner det accepterade eller om en tillräckligt stor mängd eller rätt personer 

ifrågasätter diskursen måste diskursen omförhandlas. Om en diskurs byts ut eller omvandlas 

betyder inte detta att den tidigare diskursen är borta utan bara att den inte är allmänt rådande, den 

gamla diskursen kommer fortfarande utgöra ett hot mot den nya.(Bergström and Boréus 2012, 

366) Denna konkurrens skulle menar jag inte bara behöva komma från äldre diskurser utan också 

från andra diskurser som existerar jämte den använda. För att ta denna studie som exempel 

kunna se en skillnad mellan den svenska och den globala synen på läsande och att dessa då 
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konkurrerar om giltighet. Det är om ett sådant förhållande existerade som denna studie försöker 

finna.  

3.1.1 konsituerad och konstituerande 

En diskurs är skapad i ett socialt samband i och med att den är en överenskommelse mellan 

individer. Dess värde bygger på att den stora massan anser den vara korrekt annars kommer den 

att upphöra och dess mening kommer att förvisas till periferin och ersättas av något annat. Som 

sagts tidigare kan tankar som förändrats i den rådande diskursen fortfarande finnas kvar och hota 

den rådande ordningen precis som nya tankar kan göra det.(Bergström and Boréus 2012, 374) 

Samtidigt som diskurser är konstitutioner kan de också anses ha en konstituerande kraft. 

Diskurser styr ofta handlandet i sociala situationer och att byta mot dem kan skapa utanförskap 

eller åtminstone att den som bryter mot diskursen ifrågasätts. Att personen ifrågasätts handlar till 

stora delar att det kommer skapas missförstånd mellan individer. Detta beror på att diskurser 

beskriver både ords mening och förhållanden mellan olika ord och uttryck, om då personer har 

olika åsikt om vad ett ords betydelse är kommer de inte kunna förstå varandra. Genom detta 

finns ett inbundet behov i en social situation att följa de gällande diskurser som finns i 

situationen.(Bergström and Boréus 2012, 373–374) 

3.1.2 samanfattning 

Diskurs handlar i det hela taget om att studera makt detta kan vara att studera vem som har 

makten att utforma en diskurs och alltså vem som styr i den fråga diskursen berör eller om 

diskursens styrande makt, hur den påverkar våra handlingar.(Bergström and Boréus 2012, 381) 

3.1.3 diskursteori i denna studie 

I denna studie kommer jag att ha tre förmedlare av diskurser vilket är våra tre källor alltså de två 

kursplanerna samt PISA-testet. Detta betyder inte att det nödvändigt beskriver tre olika diskurser. 

Kursplanerna är det som ska förmedla till skolan vad som är de viktiga kunskaperna och vad som 

inte äger samma vikt inom ämnena. Studien kommer att ansluta till diskursteorin i två steg, det 

första är att studera och jämföra de olika texterna för att få en bild av om de tillhör samma 

diskurs eller om det finns skillnader. Det andra är att se om det går att finna om LGR11 har 

påverkats av antingen LPO94 eller PISA-testerna. Detta visar på vad de styrande krafterna vill att 

diskusen angående läsande ska se ut men också vilka krafter som får inflytande över diskursen.  

Diskursteorin bidrar alltså med ett synsätt om att ett ord eller uttrycks mening inte är skrivet i 

sten utan grundar sig i uppfattningen om vad de betyder. Detta är vad vi i denna studie ska göra 

alltså först se om det finns olika diskurser, detta skulle medföra en konkurens som gör att det blir 
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intressant att se om dessa konkurrerar med varandra och om det sker en förändring i den svenska 

synen på läsande om det kommer krafter från globalt håll som vill påverka. 

 

3.2  globalisering  

I fråga om globaliseringen finns det inte bara en teori utan flera. Den första uppdelningen som 

sker är att man ser två stora fraktioner nämligen att det sker en kulturell och en ekonomisk 

globalisering(Held and McGrew 2003).. Den kulturella globaliseringen handlar om att jag genom 

Hollywood andra globala medier får en allt mer likartad kultur i världen. De ekonomiska 

globaliseringsteorierna behandlar hur global handel och globala organisationer påverkar stater. 

Här undersöks hur länder förändras för att konkurera på den globala marknaden.(Held and 

McGrew 2003) 

Då Oecd studerar den globala marknaden, och länders konkurrenskraft på denna är det den 

ekonomiska globaliseringen jag kommer att fokusera på i denna studie. 

Held & McGrew (2003) menar vidare att det finns två huvudgrupper inom den ekonomiska 

globaliseringsdebatten och det är dessa jag kommer att behandla under resten av det här kapitlet. 

3.3 Nationens roll 

Nationen och statens ställning och hur den påverkas är en viktig skiljesten i den ekonomiska 

globaliseringen. Den första ståndpunkten är att statens ställning försvagats kraftigt i och med den 

allt mer globaliserade världen. Staten kan inte längre kontrolera ekonomin inom sitt territorium 

och är beroende av yttre krafter som företag. Världens olika ekonomier har blivit allt mer 

sammankopplade och påverkar varandra. Detta gör att staten inte kan kontrolera hur dess 

ekonomi på samma sätt som man kunde i och med nationalstaten.(Held and McGrew 2003)  

En andra inriktning går åt motsatt håll och säger att nationen och statens roll är starkare än 

någonsin. De globala krafterna som till största del består av internationella företag är väldigt 

beroende av det land de kommer ifrån särskilt i krissituationer. Nationerna och framförallt de 

ekonomiska stormakterna med USA i spetsen kontrolerar den globala marknaden och styr den 

globala ekonomin.(Held and McGrew 2003) 

I en tredje inriktning är nationernas position inte förändrad utan globaliseringsprocessen ses 

som att det skapas ett nytt plan. Nationerna är i sig marknader som fungerar som de gjort 

klassiskt med den nationella styrningen men på det kommer en global spelplan där staterna 

konkurrerar om inflytande och makt.(Held and McGrew 2003) 
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3.4 Total eller regional globalisering 

En teori som finns vad gäller globaliseringen är att den är total det vill säga att hela världen knyts 

samman genom de nya kommunikations och transportmedlen. En annan att det skapas flera olika 

regionala områden som knyts samman allt tätare med handel och industri ett sådant är Amerika 

med USA i spetsen ett annat är EU-länderna och ytterliggare öststaterna med Ryssland som 

ledande. Dessa regioner kan sedan knyta an till delar av andra regioner och koppla dem till 

sig.(Held and McGrew 2003) 

 Ett exempel som Held och McGrew (2003) tar upp är att Sao Paulo i Brasilien kan ses som en av 

Tysklands största industristäder och att Brasilien är knutet till den Europeiska regionen. Det som 

är typiskt för denna modell är att dessa regioner är i samtliga ligger i de rikare nordliga delarna 

och att de sedan knyter till sig mindre utvecklade ekonomier i söder. 

Skillnaden mellan de olika systemen tycks alltså vara att i den ena knyter ett land sig direkt till 

den globala marknaden medan i den andra knyter sig nationen till en region som sedan är knuten 

till den globala marknaden. 

3.5 Det globala samhällets inverkan på världsordningen 

Även på denna punkt finns skilda meningar i hur globaliseringen påverkar. En falang menar på 

att det globala samhället jämnar ut de sociala förutsättningar och bidrar till att stärka 

utvecklingsländernas ekonomier. Man ser på att fattigdomen i världen har minskat och att detta 

framförallt bygger på att industrier flyttar till de nyligen utvecklade länderna och därför sprider 

ekonomiskt välstånd till dessa länder. Globaliseringen för tredjevärldenländerna närmre de norra 

stora ekonomierna. Detta leder till att världen blir allt mer jämnställt. Att allt fler länder har 

kunnat gå med i OECD samarbetet och detta driver på deras ekonomiska utveckling och stärker 

likheten i hur olika nationers ekonomier fungerar. Vidare ser denna falang att det allt mer 

integrerade samhället och ekonomin kommer leda till et stabilare och lugnare klimat i världen då 

konflikter även långt hemifrån kommer att påverka det egna landets ekonomi och stabilitet.(Held 

and McGrew 2003) Detta skulle man kunna karekterisera med den försiktiga attityden som 

västvärlden ofta har till oroshärdar. 

En annan falang menar tvärt om att avståndet ökat mellan väst och tredje världen. Krafter 

som OECD nyttjas närmast som ett medel för att behålla avståndet mellan storekonomierna och 

utvecklingsländerna. Man ser att även om industrierna till viss del har flyttat till utvecklingsländer 

är det företag i väst som tjänar mest på dessa industrier och att en stor del av industrierna 

fortfarande i norrs välståndsnationer. Det globala samhället ses framförallt som en typ av 

fortsättning på imperialismen där de nordliga storekonomierna exploaterar arbetskraften i 

utvecklingsländerna men att det är de nordliga länderna som tar ut de stora vinsterna. Man menar 

vidare att man då industrijobb och även till viss del suportjobb flyttats till u-länderna har 
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globaliseringen ökat klyftorna inom länderna och det finns inte längre samma samanhållning 

inom länderna på grund av de växande klyftorna. (Held and McGrew 2003) 

Vidare i denna kategori krävs stormakternas ingripande för att hålla den globala ekonomin 

uppe. Detta på flera plan, det första är att de stora ekonomierna är nav i den globala ekonomin 

detta kan jag se i exemplet med hur de flesta ekonomier i dagens samhälle är knutet till den 

amerikanska dollarn eller att Tyskland står som en stöttepelare i eurosamarbetet. Men detta 

medför också att stormakterna måste agera som en polis i  det globala samspelet för att behålla 

ordningen i det och för att behålla stabiliteten detta med direkta militära medel som när USA går 

in i Irak eller Afghanistan då dessa områden hotar och motarbetar den globala ordning som USA 

är navet av. En annan metod är med ekonomiska påtryckningar som Tyskland mot 

Grekland.(Held and McGrew 2003) 

Skillnaden mellan dessa två synsätt är alltså att den första menar att globaliseringen leder till en 

utjämning i världen där de svagare ekonomierna närmar sig de starkare samtidigt som ekonomi 

och politiken i världen kommer bli allt mer likartad då detta krävs för att kunna agera på den 

globala marknaden. Det andra synsättet säger istället att globaliseringen tvärtom ökar och arbetar 

för att bibehålla klyftorna i världen då globaliseringen främst ser till att de stora ekonomierna 

utnyttjar utvecklingsländernas billiga arbetskraft för att öka sitt eget välstånd.  

3.5.1 Dessa synsätt och OECD 

Båda dessa synsätt använder OECD för att styrka sin position. Om jag börjar med den 

globaliseringspositiva sidan menar de att allt fler länder vill och kommer med i OECD och kan ta 

del i den forskning som detta bidrar till detta kräver att ländernas ekonomi och politik är i 

ordning vilket betyder att allt flera länder får det bättre och blir mer demokratiska och så vidare. 

Den negativa sidan säger istället att OECD-samarbetet består av de stora välutvecklade och 

rika ekonomierna som använder forskningen för att behålla sin position i toppen av den globala 

ekonomin. Om man ser till OECDs egna siffror består samarbetet av ca 70 länder som utgör 

90% av världsekonomin. Om man då ser till att det beroende på vilka stater man erkänner finns 

från 150 till över tre hundra stater i världen är det som bäst knappt hälften av alla världens länder 

som finns med i samarbetet är det som bäst knappt hälften av alla världens länder som är med i 

OECD. Då den svenska staten och media ser så allvarligt på de försämrade resultaten för att de 

skulle kunna tyda på en risk att Sveriges konkurrenskraft i framtiden så skulle en handling där 

sverige anpassar sin studie troligen inte kunna ses som ett försöka att utjämnade globala 

förhållandena utan ses troligen som ett sätt att hålla sin possition bland starkare ekonomier.   

3.5.2 Globaliseringen i denna studie 

I analysen av denna studie så kommer det till stor del vara diskursteorin som sätter studien i ett 

större samanhang där den kan förstås. Globaliseringens roll är något annat. Där diskursteorin 
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förklarar att det kan existera olika uppfattning om vad någonting innebär och att detta kan var 

föränderligt vilket är ett överhängande syfte med denna studie. Om studien visar att det finns en 

påverkan från PISA eller även om detta inte finns så behövs en förklaringsmodell för att kunna 

föra en diskussion om varför denna förändring sker. Med detta menar jag varför just PISA som 

är en global kraft kan få en sådan stor inverkan på en nationell syn på vad läsande och 

läsförståelse är. Av denna anledning kommer globaliseringsteorin inte in i studiens analys utan 

istället kommer den in i diskussionen för att ge en grund för denna och skapa en möjlig förklaring 

till varför PISA får styra den svenska diskursen. 

3.6 Sammanfattning 

I denna studie används diskursteori samt globaliseringsteori. Diskursteorin används för att forma 

en grund att analysera studiens resultat och sätta det i ett samanhang. genom detta kan vi se om 

det finns skillnader mellan den svenska och globala synen på läsande samt se om det tycks ha 

skett någon förändring över tiden och vad LGR 11 har fått sin inspiration. 

Globaliseringsteorin har inte samma funktion utan blir istället en del av diskussionen för att 

ligga till grund för en möjlig förklaring till varför PISA får en sådan stor roll i debatten och 

utformningen av skolan. 
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4 syfte och frågeställning 

Denna uppsats fokuserar på hur läsning och läsförståelse framskrivs i PISA-undersökningen från 

2009 och i de svenska läroplanerna LGR 11 och LPO94. Det jag strävar efter att finna är vilka 

likheter och skillnader det finns i synen avläsning i Pisa-undersökningen och de olika 

studieplanerna. Detta gör jag med hjälp av dessa tre grundläggande frågeställningar: 

 Vilka kunskaper definierar PISA-undersökningen i förhållande till läsförståelse? 

 Vilka kunskaper definierar svenska läroplaner inom området läsförståelse? 

 Vilka likheter och olikheter kan man identifiera av framskrivningen av läsförståelse i 

svenska läroplaner och i PISA-undersökningen 

Syftet med analysen är att se om skillnader i framskrivningen och fokus i läsförståelse och 

läsninig kan ha påverkats av PISAs framskrivning av ämnet. En eventuell påverkan kan förstås i 

termer av större likheter i framskrivning mellan läroplanen från 2011 och PISA-undersökningen 

från 2009 och då en mindre likhet mellan läroplanen från 94 och PISA. Detta är av intresse för 

att se om globala tester som PISA påverkar hur man i den svenska läroplanen ser på läsning och 

att man då strävar mot en mer global samsyn på vad som är viktigt inom ämnet. 
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5 Metod och materiell 

Metoden jag kommer att använda oss av är en kvalitativ textanalys. De texter som jag kommer att 

analysera är PISA-tester och läroplaner.  

5.1 Textanalys som metod 

I en kvalitativ textanalys så är syftetatt klargöra de viktigaste delarna i en text samt att viktiga 

budskap i en text kan vara gömda under ytan och kräva grundlig läsning och analys för att få 

fram. För att kunna få fram budskapet så behöver man läsa texten många gånger både snabbt och 

långsamt. (Esaiasson et al. 2012, 210) 

En fråga jag måste ställa sig är om jag skall sätta upp frågor jag vill ha besvarade i förhand eller 

om jag skall inta ett mer öppet perspektiv och se vart texten leder oss. Båda sätt har sina för och 

nackdelar. Om jag använder förutbestämda frågor så har jag lättare att finna det jag letar efter 

men jag kan missa sådant som jag inte frågat efter men som kan vara av intresse för ens studie. 

Om jag istället tar det öppna perspektivet så har jag fördelen av att kunna hitta sådant som är av 

intresse men jag inte visste att jag letade efter men som kan användas i ens studie. Problemet med 

detta tillvägagångssätt är att jag kan komma på villovägar och gå in på saker jag inte har nytta av. 

Med detta friare tillvägagångssätt så har jag också en nackdel av att det blir svårt att se vad som 

inte finns där.(Esaiasson et al. 2012, 217) 

Det jag i denna studie kommer att göra är att till en början ha ett mer öppet perspektiv för att 

sedan genom att studera texterna bygga upp en mall där jag kan se om något som tas upp på ett 

visst sätt i en text behandlas lika eller anorunda i en annan text. Anledningen till att jag valt denna 

metod är att då textmaterialet är begränsat så kan det bli mycket man inte får svar på om jag 

försöker låsa oss med färdigformulerade frågor samtidigt som det blir svårt att få en översikt om 

jag helt öppna går in och studerar varje text för sig. 

Den stora delen i textanalysen är tolkningsarbetet med andra ord att förstå vad texten menar 

för att göra det kan man inte alltid studera bara en mening utan man måste studera hela texten. 

Anledningen till detta är att i vissa fall så kan en mening tolkas på olika sätt eller kunna säga två 

saker i sådana fall så har man hjälp av övriga texten där man utifrån den kan passa in vilken 

tolkning som stämmer in i samanhanget.(Esaiasson et al. 2012, 223) 

5.2 Varför textanalys  

Valet av textanalys i mitt fall är baserat på vad jag får ut av det i förhållande till det syfte och de 

frågeställningar jag satt upp.  

Då det jag vill undersöka är hur PISA-testet förhåller sig till de svenska läroplanerna från 1994 

samt 2011 så blir textanalysen den givna metoden. Det jag får se genom denna metod är om och 
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hur svenska läroplaner påverkas av globala krafter så som PISA-undersökningen och OECD som 

utformar testet. Alltså det jag är ute efter. 

Vi kan genom denna undersökning få en indikation på om PISA-testet har spelat någon roll i 

utformandet av LGR 11. Genom att jag jämför de olika dokumenten och ser om det finns tydliga 

och betydande likheter mellan LGR 11 och PISA-testet som inte finns i LPO94 så kan jag få en 

indikation på att PISA-testet och OECD har haft en inverkan på svenska läroplanen. Det jag 

missar är hur dessa dokument tolkas ute i skolorna och hur elever och lärare uppfattar och 

förhåller sig till läroplanen. 

5.3 Material 

Mitt material består av tre stycken texter nämligen PISA-testet i läsförståelse samt läroplanerna 

LPO94 och LGR11.  

PISA-testet består av ett antal delar, det som handlar direkt om skolan är testerna i svenska, 

naturvetenskap och mattematik och av dessa har jag valt att fokusera analysen på testet i svenska 

då jag inte känner att jag har tillräcklig kompetens eller förståelse i naturvetenskap och 

mattematik för att analysera dessa. Vidare så har jag valt testet från 2009 då detta ligger mellan två 

läroplaner och därför lämpar sig bra för att se om det påverkat förändringen i läroplanerna. 

PISA-testet är som det säger ett test och är uppbyggd därefter, PISA-testet har den fördelen 

att man för att kunna jämföra olika resultat har byggt upp frågorna så att de har ett svar som är 

det rätta och om man skrivit något annat så är det fel. Detta gör det lättare att analysera än tester 

som låter elever analysera och tänka själva. Till testet hör också en rättningsmall med 

kommentarer om vad man menar att eleverna förväntas kunna och vad OECD menar att man 

testar med frågan. Denna kommer också att vara en del i analysen av testet då man genom denna 

kan få en bild av vilka tankar det funnits bakom frågans utformning och man minskar behovet av 

att göra en egen tolkning av vad man testar vilket skulle kunna göra en stor skillnad beroende på 

vem som tolkar. 

Läroplanerna kommer som sagt från 1994 och 2011 och är officiella dokument. Det jag får ut 

av att analysera läroplanerna är vad politiker och beslutsfattare anser att eleverna skall lära sig i 

skolan och då vad skolan förväntas ta upp. Det jag inte får en bild av är vad skolorna faktiskt lär 

ut. Då det var fyra år sedan införandet av LGR 11 så kan det på grund av tröghet i skolsystemet 

och okunskap över stora förändringar eller att man tolkat stycken olika finnas skillnader i vad 

skolor tar upp eller att de fortfarande bitvis går på LPO94. Detta medför att jag genom denna 

studie inte kan uttala oss om hur skolarbetet egentligen ser ut utan bara vad beslutsfattarna vill 

skall tas upp i skolan. 

För att precisera det hela mera så kommer fokus att ligga på kursplanerna i svenska i de båda 

läroplanerna detta då det är dem som tydligt anknyter och påverkas av PISA-testet i svenska.   

När materialet har studerat så har jag fokuserat på de delar som berör mina frågeställningar 

och låtit dessa styra vad som tas upp då allt i materialet inte handlar om läsande. 
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6 Resultat 

Vi kommer här i analysen att gå först analysera LPO94, LGR 11 och PISA-undersökningen var 

för sig och sedan i en sista del jämföra de olika texterna med varandra och se vilka likheter och 

skillnader det finns jag kommer alltså att i punkt 6.2 och 6.3 besvara frågeställning 2 alltså vilka 

kunskaper definierar svenska läroplaner inom området läsförståelse. I punkt 6.4 går jag igenom 

frågeställning 1 alltså vilka kunskaper definierar PISA-undersökningen i förhållande till 

läsförståelse. jag kommer slutligen i punkt 6.5 att ställa de olika texterna emot varandra och 

besvara den tredje frågeställningen, vilka likheter och olikheter kan jag man identifiera av 

läsförståelse i de svenska läroplanerna och PISA-undersökningen.  

6.1 Texttyper/kategorier 

I analysen så kommer jag att diskutera texttyper eller kategorier. Anledningen till att detta tas upp 

och att det läggs mycket fokus på detta är att både läroplanerna och PISA tar upp olika kategorier 

av texter. I läroplanerna så förklarar man vikten av dessa kategorier med att man beroende av 

vilken typ av text man läser och varför man läser den så måste man behandla texten på olika sätt.  

6.2 LPO94 

Genom att gå igenom LPO94 ett antal gånger och studerat texten har kunnat ta ut vilka syften 

som finns med att läsa enligt kursplanen i Svenska, jag kommer här nedan att gå igenom dessa 

olika syften. 

6.2.1 Läsförståelse och kategorier 

Läsförståelse och kategorisering hänger ihop då Kategoriseringen som tidigare sagts mycket med 

läsförståelse att göra då LPO94 menar på att man måste anpassa sitt sätt att läsa beroende på 

vilken typ av text man läser samt vilket syfte läsaren har med att läsa en viss text. I Svenska 

kursplanen beskrivs det så här: (utbildningsdeparrtementet 1994, s.47) 

Kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönliteratur, faktatexter och dagstidningarnas 

artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet till textens karaktär och syftet med läsningen  

Ur detta stycke kan jag också läsa ut de huvudtyper av texter som eleven skall kunna hantera 

nämligen skönlitteratur, faktatexter och tidningsartiklar. Det som vidare kan observeras i detta 

citat är att man inte säger att det inte finns texter som inte passar in i dessa tre kategorier och 

även texter som kanske inte skulle hamna i någon av dessa kategorier skall tas upp. Varför dessa 

texttyper exemplifieras förklaras inte men ur samanhanget kan man tolka det som att det är då 
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dessa texttyper har olika syfte och att man för att ta till sig dessa texter måste behandla dem på 

olika sätt.  

LPO94 lägger ett stort fokus på att eleven skall lära sig arbeta med olika typer av 

texter(utbildningsdeparrtementet 1994, 47–49) så som de tre tidigare nämnda kategorierna men 

det är inte bara vilken kategori texten du läser tillhör som kursplanen menar påverkar dess 

utseende men också vem författaren är. LPO94 menar att sådant som författarens ålder, kön, 

utbildning, hemvist också påverkar hur en text kommer se ut även om vilken typ av text det är 

och då författarens syfte med texten är det som har mest inverkan(utbildningsdeparrtementet 

1994, 47–49). Att kunna utläsa och förstå författarens egenskaper så som kultur ålder har jag 

tolkat det som LPO94 anser vara viktigt för att eleven skall förstå och kunna tolka i vilket 

samanhang denna text är skriven samt att förstå att läsa en text som är skriven i den kultur läsaren 

själv lever i antagligen är lättare än att läsa något från en annan kultur eller tid. Detta kommer jag 

gå in mer på senare i texten. 

Utöver dessa tre kategorier så tas ytterligare en kategori upp men i ett annat syfte och det är 

reklam(utbildningsdeparrtementet 1994, 48). Anledningen till att detta behandlas separat är att 

LPO94 menar att syftet här är att man skall utveckla en förmåga att analysera, tolka och kritiskt 

granska budskap i olika media. Med media så specificeras reklam och tidningar. Detta handlar 

enkelt uttryckt om källkritik och vetskapen om att det finns ett bakomliggande syfte med 

reklamen.   

I LPO94 så har de skapat tre huvudkategorier skönliteratur, faktatexter och tidnings artiklar 

som eleven skall kunna anpassa sitt läsande till för att på bästa sätt kunna ta till sig texten. Utöver 

det så finns kategorin reklam som tas upp som att de skall behandlas på samma sätt som de 

föregående utan enbart som en del i källkritiken. Utöver vilken typ av text det är så menar LPO94 

att texter påverkas av egenskaperna hos författaren så som ålder, kön, hemvist och utbildning.  

6.2.2 Litteraturens koppling till kulturen 

I LPO94 så har litteraturen fått en stor betydelse utöver bara dess roll för att lära sig läsförståelse 

som jag behandlade innan. En viktig del är dess anknytning till kulturen. Vilken kultur en text är 

skriven i påverkar vilket sätt den skrivs på men man ser också texten som något som kan ge 

inblick i kulturen. Detta kan man läsa ut igenom citatet: 

Lär känna svensk skönliteratur från olika tider och i skilda former, får kunskaper om centrala 

författarskap och därigenom svensk kultur.(utbildningsdeparrtementet 1994, 47) 

Samt  

Lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från andra delar av världen och får 

förståelse för kulturens mångfald.(utbildningsdeparrtementet 1994, 47)  
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LPO94 menar alltså att läsaren utifrån skönliterära verk lär sig om både den egna kulturen och 

andra kulturer. Detta är något som man i LPO94 lägger en stor poäng med och just att skapa 

förståelse för kulturen är en viktig punkt i kursplanen. Jag kan dock se i citaten här över att det 

finns en tydlig hierarki där den svenska kulturen är viktigast och har en särställning och att man 

därefter har först de nordiska länderna och sist resten av världen vilket blir en väldigt grov 

indelning.  

Vi kan alltså se en stark koppling mellan läsande och kultur i LPO94, både i form av kulturen 

som drag i texten men också i form av att litteraturen ska ge en inblick och förståelse för den 

kultur den tillhör. jag kan även se att LPO94 har svensk litteratur och kultur i en särställning och 

att även nordisk kultur separeras från övriga världen. 

6.2.3 Vitsen med läsning samt egna erfarenheter 

Ett av de syften som finns med läsningen är det tidigare nämnda kultursyftet som är så pass stort 

att det behandlades separat. Det jag skall gå igenom här är övriga mindre syften som inte är 

tillräckligt stora för ett eget kapitel. Första delen är att LPO94 menar på att läsande har ett 

egensyfte med läsandet det öppnar fantasin hos läsaren. 

Skönlitteraturen öppnar nya världar och förmedlar upplevelser av spänning, humor, tragik och 

glädje. Skönliteraturen hjälper eleven att förstå världen och sig själva.(utbildningsdeparrtementet 

1994, 49) 

Vi kan vidare utläsa ur kursplanen att man genom litteraturen lär känna sig själv och sin omvärld 

detta anknyter till det tidigare nämnda kultursyftet men att man tolkar det utifrån sig själv.  

Slutligen så har man något som snarast ses som ett mål men som det inte finns ett kunskapskrav 

som berör och det är att man anser att undervisningen skall sträva till att skapa ett intresse för att 

läsa. 

 

6.2.4 Samanfattning 

I LPO94 så tar de upp tre stycken stora kategorier av texter nämligen skönliteratur, 

tidningsartiklar och faktatexter. Dessa texttyper har olika egenskaper och läsaren bör behandla 

dem på olika sätt för att ta till sig texterna på bästa sätt. Utöver vilken kategori en text är i så 

påverkas den av författarens egenskaper, en ung människa skriver inte på samma sätt som en 

äldre och idag så skriver man inte på samma sätt som för hundra år sedan. Allting runt texten 

påverkar alltså hur den ser ut och detta måste läsaren förstå. Samtidigt så gör allt detta att man 

genomm litteraturen inte bara kan få en inblick i vad den beskriver utan också de förhållanden 

texten är skapad under.  
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LPO94 ser också att beroende på läsarens erfarenheter så kommer en text att kunna tolkas 

olika och att läsaren skall kunna tolka texten utifrån sina egenskaper.  

Utöver detta så finns det en egennytta med att läsa det hjälper läsaren att förstå sig själv och 

sin omvärld. 

6.3 LGR11 

Kursplanen för svenska består av tre delar nämligen syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Dessa går inte helt ihop. Detta beror oftast på att man har gjort olika ordval och att man i syftet 

talar om ämnet i generella termer och att man sedan i det centrala innehållet preciserar vad man 

menar. I kunskapskraven så har man återgått till generella termer. Av denna anledning så kommer 

jag i första hand att inrikta oss på det centrala innehållet men utesluter inte de andra delarna ur 

studien. 

6.3.1 Kategorisering och läsförståelse 

I syftet så har man gjort en uppdelning i två delar nämligen skönliteratur och sakprosa(skolverket 

2011, 222), som i LPO94 så har man öppet för andra kategorier och att dessa också skall tas upp. 

i det centrala innehållet så har man gjort en ytterligare kategorisering: 

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 

innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.(skolverket 2011, 226)  

I det centrala innehållet så har jag alltså fem kategorier nämligen beskrivande, förklarande, 

utredande, instruerande och argumenterande texter. Som det beskrivs så kan alla texter placeras i 

någon av dessa kategorier. Vilken kategori en viss text hamnar i beror på textens syfte, innehåll, 

uppbyggnad och språkliga drag.(skolverket 2011, 226) Det är dessa särdrag som eleven skall 

kunna känna igen och anpassa sig till för att på bästa sätt kunna läsa texten och få ut så mycket 

som möjligt av att läsa den. Det man kan finna för intressant är att man har lagt in film och teater 

som en typ av text.  

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 

Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och 

webbtexter. (skolverket 2011, 226) 

I LGR 11 så ses theater och film alltså som en typ av text och man använder liknande strategier 

för att förstå dessa som för att förstå text. 



24 

 

6.3.2 Kultur och andra syften med läsning 

I LGR 11 så har kullturens roll flyttats mot egenskapshållet och fokus på att ta del av kulturen 

genom litteraturen.  

Några skönliterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige Norden och 

övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har 

tillkommit i.(skolverket 2011, 226) 

Det här citatet visar på att kulturella drag ses som egenskaper i en text. i LGR 11 så är kulturella 

drag fasta och har en bestämd tolkning. Detta betyder att eleven inte har möjlighet att genom 

egna erfarenheter tolka en text utan den har bestämda egenskaper som har en korrekt tolkning. 

6.3.3 Sammanfattning 

 I LGR 11 har man delat upp texter i fem kategorier nämligen beskrivande, förklarande, 

utredande, instruerande och argumenterande texter. Man har även en mindre indelning av 

skönliteratur och sakprosa.  

Kulturella drag och drag beroende på författaren är fasta drag i en text och en text har en 

bestämd tolkning och det är elevens förmåga att ta till sig texten som bestämmer hur väl läsaren 

har förstått den. Texten är den fasta punkten i läsandet och läsaren skall anpassa sig för att tolka 

texten korrekt. 

6.4 PISA 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom hur PISA-testet i svenska är utformat. Jag undersöker 

vilka frågor som ställs, vilka texter som används och vilka svar testtagaren skall ge för ett godkänt 

resultat. Genom detta så kommer jag att kunna ta fram en bild av hur OECD och PISA 

definierar läsförståelse. 

6.4.1 Testets uppbyggnad och kategoriseringar 

En viktig del i testets uppbyggnad är kategoriseringar av olika texter. I testet så finns det fem 

kategorier av texter nämligen beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och 

argumenterande texter. Texterna som testtagaren skall studera i PISA-undersökningen är jämt 

fördelade mellan dessa texttyper. Varför denna uppdelning gjorts går inte att direkt utläsa men 

genom de frågor PISA ställer till de olika kategorierna kan jag se att det finns vissa skillnader på 

vad man frågar om även om frågornas uppbyggnad är likartade i de olika kategorierna.  

Generellt så finns det fyra typer av frågor, den första typen är enkla vad säger texten frågor 

som finns med i samtliga kategorier en sådan fråga kan vara 

 What feature of the movies caused the people of Macondo to become angry?(OECD 2009) 
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Denna typ av frågor finns som sagt i samtliga kategorier och utgör majoriteten av frågorna i 

PISA-testet. Testtagaren skall alltså gå in i texten hitta meningen som motsvarara frågan och 

skriva ner svaret. 

Kategori två är vem sade detta eller vem tyckte detta frågor och finns enbart i kategorin 

argumenterande texter. En bidragande orsaktill att denna typ av frågor bara finns i de 

argumenterande texter är att det bara är där det finns mer än en text och flera författare. I det här 

fallet har jag exempelfrågan: 

Which one of the writers most directly contradicts Felix’s argument?(OECD 2009) 

Vi kommer senare i analysen titta på det förväntade svaret för denna fråga. Testtagaren skall i 

denna typ av frågor ställa de olika argumenten emot varandra för att se vilka som mest motsäger 

varandra.  

I frågekategori tre så skall testtagaren som i kategori ett men med skillnaden att man inte kan 

hitta svaret direkt i texten utan man måste tolka texten och dra slutsatser utifrån detta. Denna typ 

av fråga kan se ut som så här: 

Explain why this location might have been chosen for New books.(OECD 2009) 

För att förstå detta så måste jag se att texten frågan hör till inte är en vanlig text utan en karta 

över ett bibliotek och de nya böckerna är placerade längst fram i biblioteket. Det man skall svara 

på är alltså varför de nya böckerna i biblioteket är placerade längst fram.  

I den sista och fjärde kategorin så finner jag frågor där testtagaren skall ge sin egen åsikt i en 

fråga och utifrån texten ge argument för sin åsikt. exempel på en sådan fråga är: 

Thinking about the main ideas presented by the five students, which student do you agree with 

most strongly? (OECD 2009) 

Using your own words, explain your choice by referring to your own opinion and the main ideas 

presented by the student.(OECD 2009) 

Denna fråga är tvådelad testagaren skall först svara på vem denne håller med mest och i den 

andra delen så skall testtagaren förklara sitt val med hjälp av egna åsikter och de som presenteras 

av den författare man håller med. 

Det jag kan konstatera från hur testet är uppbyggt och vilka frågorman ställer kan jag 

konstatera att PISA-testet har fem typer av texter beskrivande, förklarande, utredande, 

instruerande och argumenterande texter. Jag har även fyra typer av frågor som är vad säger 

texten, vem säger vad, att läsa mellan raderna och att presentera in egen uppfattning. 

Efter att ha studerat vilken typ av frågor som ställs i PISA-testet så ser jag att fokus finns på 

att ge rätt svar och inte ger mycket utrymme för tolkning. Detta kommer jag att gå in djupare på 

när jag går igenom rättningsmallen. 



26 

 

6.4.2 Rättningsmallen 

Vi presenterade i 6.4.1 hur testet såg ut och jag kunde dra vissa slutsatser om vad OECD menar 

är viktigt inom området läsförståelse. Det är dock rättningsmallen som mest tydliggör OECDs 

ställning inom ämnet där de förklarar vilka svar som förväntas på varje fråga. Om jag börjar med 

frågekategori ett där testtagaren skall svara på en direkt fråga om vad det står i texten så finns det 

alltid ett rätt svar som i stort ordagrant motsvarar en mening i texten. 

 Man kan dock klart utläsa attityderna kring läsförståelse i de tre övriga kategorierna. Det man 

ser är att det i svaren inte finns utrymme för tolkningar. Om jag tar exemplet med som användes 

tidigare med vems åsikt som mest motsatte sig Felix åsikt från sida 21, de svar som  svarsmallen 

accepterar så finns det ett rätt svar och allt annat är fel. Detta betyder att det inte finns något 

utrymme för att ha olika tolkningar av vad texterna säger. Detta är så det i stort ser ut i samtliga 

frågor. Ett annat exempel även det med de argumenterande texterna där testtagaren skall hålla 

med en av författarna och utifrån det ge sina argument.  

  Ana – I feel that we should take care of what is going on in our own world before we blow 

all our money on space exploration. I understand the importance of some exploration but I think 

disease and famine need to be helped out of this world first. [Summarises Ana’s argument in own 

words and adds own comment.](OECD 2009) 

Även här så saknas möjlighet för testtagaren att tolka vad författaren menar utan det finns ett rätt 

svar för varje författare i frågan.  

Det jag ser i rättningsmallen är alltså att man ser texterna som fasta ting och det som testas är 

testtagarens förmåga att tolka texten rätt. Testtagarens erfarenheter har inget med tolkningen att 

göra utan det finns ett rätt svar som testtagaren ska komma fram till. 

6.4.3 Kulturella drag i testet 

Denna rubrik finns med för att ställa den mot läroplanernas attityd i ämnet. I PISA- 

undersökningen så finns det ingen tydlig anknytning till kulturella drag. Valen av texter tycks 

gjorda för att inte ta upp kulturella frågor. En av anledningarna till detta är att testet är i 

läsförståelse och att andra delar som kan ses som viktiga i läsning tas inte upp. Ett annat är att 

genom att välja texter och frågor som inte har kulturella drag så ger man inte fördel till testtagare 

från den kultur texten kommer ifrån.  

Det man kan säga i fråga om kultur och dess förhållande till PISA är att man I testet undviker 

kulturella drag. 
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6.4.4 Sammanfattning 

Det finns fem kategorier av texter i PISA-testet nämligen beskrivande, instruerande, förklarande, 

argumenterande och utredande texter. Vidare så finns det fyra typer av frågor nämligen vad säger 

texten, vem säger vad, läs mellan raderna och argumentera för din åsikt. Både i hur de ställer 

frågorna och vilka svar de förväntar sig tyder på att en text har ett bestämt värde och testet visar 

på testtagarens förmåga att anpassa sig till texten för att få ut det rätta svaret. I PISA-testet så 

finns det inget utrymme för olika tolkningar beroende på testtagarens erfarenheter utan texten är 

ett fast ting med bara en korrekt tolkning. 

Kulturella drag i texter försöker man i PISA minimera för att ingen testtagare skall ha en 

fördel av att bättre kunna ta till sig texten samt för att ingen skall ta illa upp av texter eller frågor. 

6.5 Likheter och skillnader 

I kapitel 6.1- 6.4 så har jag gått igenom vilken syn det finns i fråga om läsförståelse och litteratur i 

stort. Det jag kommer att göra i detta avsnitt är att ställa dessa mot varandra för att se vilka 

likheter och skillnader det kan finnas mellan de olika läroplanerna och PISA-testet. Detta gör jag 

för att se om PISA-testet har haft någon effekt på LGR 11. Jag har delat upp det i sju kategorier 

där jag ställer de olika texterna emot varandra. 

Det jag ser i tabellen är ett tydligt sätt att jämföra olika delar i de olika texterna. Jag kan se en 

tydlig skillnad mellan hur man delar upp texter något som jag kommer att gå in mer på i kapitel 

6.5.1. 

Vidare så ser jag en skillnad i synen på vad som påverkar texter enligt LPO 94 så är en 

förståelse för detta viktigt och något som man kan lära sig av. LGR 11 har ett mycket svagare 

fokus på detta och det är inte något läsaren kan ta till sig av texten som något som behöver tas 

med i beräkningarna när texten skall tolkas. 

I PISA-testet så undviks texter med kulturell inverkan i största möjliga mån detta medför att 

det är svårt att tolka hur de ser på hur sådant kan inverka. Jag kan dock se att de tror att det kan 

inverka på hur läsaren tolkar texten då det är av den anledningen som sådana texter undviks.  

Läsande för personlig utveckling och förståelse för omvärlden är något som bara LPO 94 tar 

upp tydligt även om LGR 11 menar att det till viss del går att få inblick i kulturen genom 

litteraturen. Skillnaden är att det i LGR 11 finns ett väldigt svagt fokus på att detta skall göras.  

PISA-undersökningen tar inte upp källkritik något som både LGR 11 och LPO 94 tar upp. 

LPO 94 tar upp det i förhållande till reklam medan LGR 11 ser källkritik som ett eget syfte som 

de lägger stor vikt vid. 

Slutligen så har jag i tabellen tagit upp teater och film detta beror på att LGR 11 ser teater och 

film som en typ av text då tolkningen av  
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Tabell 1 jämförelse mellan LPO94, LGR11 och PISA 

 LPO 94 Lgr 11 PISA 

Kategoriseringar Skönliteratur, 

faktatexter och 

tidningsartiklar samt 

reklam och media öppet 

för texter som inte 

hamnar inom en av 

kategorierna  

 

Skönliteratur och 

sakprosa 

underkategorier 

Beskrivande, 

instruerande, 

förklarande, 

argumenterande och 

utredande  

Beskrivande, 

instruerande, 

förklarande, 

argumenterande och 

utredande 

Annan påverkan på 

textens utformning 

Författarens egenskaper 

så som ålder, kön, 

utbildning, hemvist 

syfte. Kultur och tid har 

en stor roll 

Tid och kultur spelar 

in samt det sociala 

samanhang den 

skapats i 

Texter som tydligt 

påverkas av kultur 

undviks 

Andra syften med 

läsande i 

undervisningen 

 Starkt: Få inblick i 

kulturer, få kunskap, 

skapa intresse 

Svagt: få inblick i 

kulturer  

Nej  

Karaktärsutveckling Starkt: eleven kan förstå 

sig själv och sin 

omgivning genom 

kulturen 

Nej 

 

Nej 

 

Källkritik Ja som ett tydligt mål i 

förhållande till reklam 

men kan utläsats i 

förhållande till övrig 

text 

Tydligt eget syfte Nej 

 

Egna erfarenheter Stark: Skall kunna tolka 

utifrån sina personliga 

erfarenheter 

Svag: skall kunna dra 

slutsatser utifrån 

personliga 

erfarenheter 

Upplagt för att man 

inte skall kunna dra 

nytta av egna 

erfarenheter 

Teater och film Behandlas som egna 

delar 

Behandlas som en del 

av litteraturen och att 

tolkande av detta sker 

på ett liknande sätt 

som tolkande av text 

Behandlas inte 

6.5.1 Kategorisering 

I LPO 94 så finns det ett antal grova kategorier nämligen skönliteratur, faktatexter och 

tidningsartiklar. I texten så är det även öppet för att texter kan ligga utanför kategoriseringen. 

Man tar även upp reklam och andra media men bara ur ett källkritiskt perspektiv. 

I LGR 11 så har man delvis kvar kategoriseringen från LPO 94 i syftet där man talar om 

skönlitteratur och sakprosa och att det kan finnas texter utanför dessa kategorier. Man gör sedan i 
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det centrala innehållet och har istället Beskrivande, instruerande, förklarande, argumenterande 

och utredande texter. Det tycks inte heller finnas någon möjlighet för att texter kan ligga utanför 

någon av dessa kategorier. Man kan dock se att denna andra kategorisering är densamma som 

finns i PISA-testet. 
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7 Analys 

I detta kapitel så analyseras materialet genom att det ställs i förhållande till teorin och den tidigare 

forskningen. 

i kapitlet teori tog jag upp diskurser och att både de två kursplanerna och PISA skulle kunna 

ses som diskurser som i det här fallet styr vad läsande och läsförstående består av, vilka 

kunskaper anses vara viktiga och vilka är det inte. Det första som jag kan konstatera är att det 

fanns stora skillnader mellan framförallt LPO94 och PISA. Varför dessa skillnader fanns skulle 

kunna ha flera olika anledningar, Enligt OECD själva är PISA-testet byggt för att testa den 

globala konkurrenskraften hos länders i fråga om ekonomisk konkurrens även om Sjøberg menar 

på att ingen studie kan visa på att det finns något förhållande mellan PISA-resultat och 

konkurrenskraft. PISA är alltså till fullo baserat på att ekonomisk konkurrenskraft. När man läser 

LPO 94 tycks denna bygga på mer än bara detta utan vilja leda till själuppfyllelse vilket studien 

visar på. Det kan alltså tolkas som att synen på vad läsande och undervisningen i området ska 

innehålla är vida skiljt och att det är därför det finns så stora skillnader mellan de två diskursernas 

innehåll. En annan tolkning av det skulle dock kunna vara att det i grunden finns liknande 

bakomliggande faktorer med andra ord ekonomisk Konkurrenskaraft men att OECD och 

LPO94as skapare kom till olika slutsatser i vad som behövdes för att uppfylla syftet.  Medan 

PISA Menar på att de bestända och entydiga tolkningarna så menar LPO94 att rörligheten i 

förståelse var viktigare.  

LGR11 har stora likheter i sina tolkningar av vad som är viktigt med PISA testet. Om jag går 

tillbaka till Diskurser så kan dessa förändras över tid och rum och det jag kan se är att PISA testet 

har fått gå före i sin tolkningsrätt över den traditionella svenska synen som LPO94 får anses stå 

för. Det har alltså skett en övergång i hur den svenska skolan ska undervisa och se på läsande och 

läsförståelse. Den Svenska synen på vad läsande skulle vara var baserat på individen som fast 

punkt och en text har flera olika möjliga tolkningar vilket leder till att en text inte bara kan säga en 

sak. PISA och LGR11 menar dock snarare att texten är den fasta punkten och att olika tolkningar 

enbart beror på läsarens förmåga att ta till sig det korrekta budskapet för vilket en korrekt 

lässtrategi beroende på text typ är nödvändig. 

Både Reynolds, vinterek och Lundström med flera menar på att LGR11 har lagt fokus på det 

mätbara och att de med detta riskerar att förlora utrymme för uppgifter som är svårare att mäta så 

som kulturell förståelse och demokratiska värderingar. De menar också på att även om denna 

förändring i kursplanen leder till kortsiktigt förbättrade resultat så kan det vara skadligt för 

kunskapssamhället då det hämmar fritt tänkande. Det i min studie som stämmer överens med det 

dessa studier säger är att då synen på läsande flyttats från läsaren till texten i fokus och att detta 

visar på en förflyttning mot en större testbarhet. Det kan dock även handla om det ekonomiska 

fokuset som leder till att vikten på att alla ska göra samma tolkning viktigare. Om jag ser till 



31 

 

diskurser i förhållande till vad jag ser i förhållande till dessa två studier så skulle det kunna tolkas 

som att den gamla diskursen alltså LPO94 fortfarande ses som den mer korrekta och ideala och 

att detta lyser igenom i studierna, snarare än att se till vilka fördelar den nya diskursen har så 

påpekar man de brister den nya upplevs kunna ha. 

Något som talar för den analys som dessa två artiklar gör är att Banks menar på att en 

liknande utveckling redan skett i Tyskland. Skillnaden mellan situationen i Sverige och den som 

Banks beskriver är att den tyska skolans ekonomiska försörjning bygger på hur respektive skola 

presterar på nationella och globala tester. Ett bra resultat i studier så som PISA kan ge en skola 

utökade resurser, på grund av detta menar Banks att skolan har gått ifrån en skola som ger en 

bred kunskap för att eleverna ska få en så fullkomlig utbildning som möjligt. Istället så undervisar 

skolorna för att prestera på testerna för att få utökade resurser.  

Den svenska skolan kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar men om kursplanerna 

är byggda för att passa den diskurs som PISA presenterar och detta är utgångspunkten för en 

skolas prestige riskerar samma sak att ske i Sverige. Detta är vad Reynolds, Vinterek samt 

Lundström med flera menar på kommer hända.  

Sjøberg diskuterar som jag skrivit i litteraturöversikten PISA-testets värde, han menar på att 

PISA inte kan anses testa skolsystem i dess fullständighet samt att det inte finns några studier 

som kan visa på sambandet mellan PISA-resultat och global framgång för landet. Trots detta 

lägger politiker och media stor vikt på PISA och använde det för att bevisa behovet av ett nytt 

skolsystem. Det är dock inte nödvändigtvis så att synen på läsande har förändrats direkt på grund 

av PISA det kan också vara så att LPO94 inte svarade upp mot den diskurs som finns i synen på 

undervisning i almänhet och läsande i synnerhet. Det är snararfe att PISAs syn inom området 

stämmer bättre överens med den syn som finns i Sverige. Det faktum att varken Reynolds, 

vinterek eller Lundström med flera tar upp någon kritik som riktades mot det gamla skolsystemet 

utan bara det nya. det jag de stora likheterna som finns mellan PISA och LGR11 tyder på är att 

PISA har fått ett stort inflytande på hur det svenska skolsystemet utformas.  
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8 slutsatser 

I början av detta arbete så sade jag att jag skulle jämföra de svenska läroplanerna från 1994 samt 

2011 med PISA-undersökningen i läsförståelse för att se vilka likheter och olikheter som finns i 

framskrivningen av ämnet. jag satte även upp tre stycken frågeställningar. 

 Vilka kunskaper definierar PISA-undersökningen i förhållande till läsförståelse? 

 Vilka kunskaper definierar svenska läroplaner inom området läsförståelse? 

 Vilka likheter och olikheter kan man identifiera av framskrivningen av läsförståelse i 

svenska läroplaner och i PISA-undersökningen 

Anledningen till detta var för att se om det kunde finnas något samband mellan 

förändringarna mellan läroplanerna och PISA-undersökningen. Detta då det skulle kunna 

indikera på att PISA-undersökningen har inverkat när LGR 11 togs fram. 

Tabell 1 visar på vilka punkter som har varit de viktigaste i respektive text samt att jag får en 

tydlig överblick i hur de olika texterna står emot varandra på de olika punkterna. LPO 94 har en 

grov kategorisering med skönliteratur, faktatexter och tidningsartiklar och till slut reklam som inte 

lyfts fram lika tydligt. I LPO 94 så är det också öppet för att det skulle kunna finnas texter som 

inte faller inom ramarna för någon av dessa kategorier.  I LGR 11 så finns det först en grov 

kategorisering med skönliteratur och sakprosa och sedan en finare med beskrivande, 

instruerande, förklarande, argumenterande och utredande texter. Denna indelning i fem 

kategorier är exakt densamma som görs i PISA-testet vilket tyder på att testet har fått inverka. 

I tabell 1 så kan jag också se att i LPO 94 är läsaren den fasta punkten och beroende på 

dennes erfarenheter så kan en text betydelse och budskap variera och detta är en viktig del i 

läsförståelsen att kunna tolka texten utifrån sina egna egenskaper. I LGR 11 så är det istället 

texten som är den fasta punkten. Läsarens erfarenheter får ett litet utrymme utan det är istället 

läsarens förmåga att anpassa sitt läsande till vilken typ av text det är som avgör om den hittar det 

rätta budskapet. Detta är en liknande attityd som den PISA visar upp men i PISA finns det inget 

utrymme för egna erfarenheter i tolkandet av texter medan det i LGR 11 bara är väldigt svagt. 

Vi ser både i LPO 94 och i LGR 11 att det finns andra syften med att läsa än bara för att lära 

sig tolka texten rätt det kan ge inblick i kultur ge kunskap och vara intresseväckande. I Lgr 11 så 

är denna punkt dock väldigt försvagad i jämförelse med LPO 94 där ett stort fokus ligger på 

denna del. PISA tar över huvud taget inte upp denna punkt vilket gör det svårt att se om det har 

haft någon betydelse. Kulturella drag undviks i PISA för att göra testet rättvist så att inte 

testtagare från en viss kultur skall få en fördel. Om den försvagade positionen i LGR 11 beror på 

att det inte har något värde i PISA är svårt att säga men det kan ha fått kliva åt sidan för att ge 

utrymme åt de lässtrategier som LGR11 och PISA menar är det som är det viktigaste. 

Källkritik är något som PISA inte tar upp men som tas upp i LPO 94 och har en ännu starkare 

position i LGR 11.  
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Det jag kan konstatera är alltså att LPO 94 har en syn på en text kan tolkas olika beroende på 

läsaren medan LGR 11 har gått över till ett synsätt som PISA delar. I detta synsätt så är en text 

ett fast ting med fasta egenskaper och en korrekt tolkning. I detta synsätt så är det läsarens 

förmåga att anpassa sig som avgör.  

Slutligen så kan jag se att LPO 94 ser läsning som något som ger insikt i kulturer och förståels 

för det samanhang som texten är skapad i. Det finns inget i LGR 11 som säger att detta inte kan 

åstakommas men det anses inte att det har utrymme i läroplanen. 

Vi kan med andra ord se att PISA testet och LGR 11 stämmer betydligt bättre överens än vad 

de gör med LPO 94. jag ser också att mer fokus har lagts på de färdigheter som PISA testar i 

LGR 11 än i LPO 94, detta tyder på att skapandet av LGR 11 har blivit påverkat av PISA-

testerna och resultaten i testet. 
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9 diskussion 

Det jag kan konstatera utifrån den analys som gjorts i denna studie så har LGR 11 stora likheter 

med PISA-undersökningen vad gäller läsförståelse och läsande medan det finns stora skillnader 

jämfört med LPO 94. Detta tyder på att man när man tog fram den nya läroplanen lät sig 

influeras mycket av PISA-undersökningarna. Om jag sedan ser till den litteratur som tagits upp i 

studien så tycks forskningen starkt kritisk till PISA-testet.  

Den första kritiken som jag tar upp är att forskningen inte anser att det som man testar i PISA 

kanske inte är det viktigaste i förhållande till vad eleverna behöver lära sig för att bli väl 

fungerande medborgare och kunna bidra på bästa sätt. De menar att ämnen som är mer 

svårtestade i det långa loppet kan vara viktigare för samhällets integritet och kunskapssamhällets 

fortsatta existens. Denna kritik ta upp både i forskningen om PISA och om den nya läroplanen.  

Nästa punkt som forskningen tar upp bygger på förra punkten. Då PISA-undersökningen inte 

tar upp alla punkter inom skolan och bara är ett test så ser många studier ett problem med att 

PISA-testet har fått ett så stort genomslag i skoldebatter runt om i världen bland annat i Sverige.  

Om jag sätter denna studie i förhållande till globaliseringsteorierna som togs upp i teorikapitlet 

så kan man se resultatet på ett antal olika sätt. Det första perspektivet man kan ha är att Sverige 

anpassar sig till PISA-testet för att man vill förbättra sin globala slagkraft. Detta kan leda till 

endera av två resultat antingen så kan det leda till en mer likformig värld som de 

globaliseringspossitiva rösterna talar om eller att Sverige kan behålla sin ställning som en stark 

ekonomi och fortsätta att exploatera de fattigare ekonomierna. Ett annat perspektiv är att 

anpassningen som gjorts till PISA-testet inte har gjorts för att stärka Sveriges konkurrenskraft 

utan snarare handlar om att politiker känner sig tvungna att reagera på den kritikstorm som 

drivits på av framförallt media men också politikerna själva. Denna synpunkt drivs väldigt långt 

av Banks som menar på att förändringar i det tyska skolsystemet i stort sätt uteslutande är för att 

prestera bättre på ett test.  

Den svenska kursplanen har förändrat i sin syn på läsande vilket kommer att ha en effekt på 

hur skolan kommer att undervisa i ämnet men det är dock inte säkert att de följder som tidigare 

studier befarar kommer att bli så markanta som de menar då mycket av det som togs bort 

fortfarande kan anses vara av stor vikt från lärarnas perspektiv vilket gör att de när de slutligen 

utformar sin undervisning fortfarande tar med dessa. Detta medför att även om diskursen är 

förändrad från politiskt håll så har även lärarna i slutänden en tolkningsrätt då de utformar 

undervisningen.  

Det jag slutligen kan konstatera är att man i och med anpassningen till PISA har tagit bort de 

delar i läroplanen som är svåra att testa och mäta för att istället lägga fokus på det mätbara vilket 

som tidigare sagts kan leda till att kunskapssamhällets grunder kan sättas på spel.  
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10 Vidare forskning 

Denna studie har framförallt fokuserat på om och hur det svenska skolsystemet har påverkats av 

PISA. För att få en klarare bild av hur detta sedan har förändrat utbildningen i skolorna skulle 

studier behöva göras i skolan genom antingen observationer, intervjuer eller enkäter. Vidare så 

skulle studier i hur utvecklingen i ämnet sett ut över en längre tid kunna visa på om det finns 

utvecklingsriktningar i området eller om det snarare handlar om tydliga hopp i riktning. 

Ytterligare studier i om det kan finnas andra inspirationskällor till LGR11 finns för att skapa en 

tydligare bild av vad detta skulle kunna vara. 
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