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Förord  
Språkets betydelse i samhället har länge intresserat mig. Förra hösten läste jag en debattartikel i 

Expressen. Den handlade om en lärare som beskrev att han inte kände igen bilden av skolan som 

framställdes i media och det var dags att prata om det positiva i skolan. Det fick mig att minnas år 

2013 när ordet Pisa-chock introducerades i Sverige. Förut hade Pisa handlat om det lutande tornet 

men nu var det ett kunskapstest som 15 åriga elever hade presterat dåligt på och skolan var på väg att 

falla sönder. Jag började fundera på diskursen kring skolan och specifikt en skola i kris. Hur påverkar 

egentligen språket vår bild av världen och sociala fenomen.  

Jag vill tacka Catharina Höijer för all stöttning och hjälp på vägen, Lars Sandin för de värdefulla 

råd om hur texten kunde utvecklas och Pella Thörnberg som genom att vara i sammas situation stöttat 

och peppat mig. Framför allt vill jag tacka min familj för allt tålamod under det senaste året, vid alla 

sena nätter med smattrande knapptryckningar.  



  

 

Abstrakt  
Sverige resultat i Pisaundersökningen 2012 skildrades i media som katastrofalt och som en chock. 

Pisa-chocken var en del av en större diskurs som handlade om krisen i svenska skolan. Studiens syfte 

var att beskriva diskursen kring Pisa och ”skola i kris” för att ge en förståelse på hur samhällets 

medialisering genom språket påverkar människors uppfattningar om utbildningspolitik inför 

riksdagsvalet 2014. Metoden som användes var en tematisk innehållsanalys med diskursiv karaktär 

som utgick från språkets roll i människors konstruktion och förståelsen av världen. I resultatet kunde 

flera nyckelord med signalkaraktär urskiljas några exempel är skrämmande, nationell kris och tragedi. 

Slutsatserna av analysen blev att media tillsammans med andra utbildningsaktörer kan ha format 

människors uppfattning om utbildningspolitik genom språket inför valet. 

 

Nyckelord:  diskurs, kris, makt, medialisering, Pisa, utbildningspolitik
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Introduktion  

Inledning  

Vid en presskonferens den 3 december 2013 presenterade Skolverket Sveriges senaste resultat i det 

internationella kunskapstestet Programme for Internationel Student Assessment (PISA). Intresset 

bland media var stort. Svenska Dagbladets reporter Augustin (2013) som rapporterade live från 

presskonferensen på tidningens hemsida kallade undersökningen för skolans världsmästerskap.  

Augustin (2013) uppgift var att bevaka resultatet och sedan följa reaktionerna hos politiker och 

andra aktörer inom utbildningsarenan i realtid. Sveriges resultat på Pisaundersökningen 2012 visade 

att svenska elevers kunskaper hade sjunkit i alla ämnen och att Sverige hade den sämsta 

resultatutvecklingen sen undersökningen startade år 2000.  

Reaktionerna på resultatet dröjde inte länge och inom några timmar hade politiker, sakkunniga 

och andra utbildningsaktörer uttalat sig. Nedan finns ett utdrag ur live rapporteringen (Augustin, 

2013) som ger några exempel på hur debatten kring Pisa resultatet såg ut dagen då det presenterades: 

 

Bland de första att uttala sig var Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och hennes 

kommentar på resultatet var ”det är politikerna som inte ger skolan rätt förutsättningar, tid och 

resurser”1 och menade att ”utbildningsministern har en hemläxa att göra.2  

Sveriges dåvarande utbildningsminister Jan Björklund kommenterade resultatet som 

”mycket allvarligt, men förväntat” och menade att ”PISA 2012 är således inte en utvärdering av 

den nya skolpolitiken, utan spiken i kistan för den gamla”.3  

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven reaktion på resultatet var ”Det är en 

nationell kris. Sverige kommer inte på sikt att klara den globala konkurrensen”.4  

Miljöpartiet kallade till en pressträff med namnet PISA-chocken och miljöpartiets 

språkrör Gustav Fridolin sa ”det här borde vara Jan Björklunds slutbetyg”5. 

 

Utdraget åskådliggör hur olika aktörer använder Pisa resultatet för att argumentera för sin egen 

agenda samt vilka aspekter som media väljer att framställa. Liverapporteringen är en del av en större 

diskurs som kallas ”skola i kris” som är central i studien. 

Studien tar avstamp från kritiska diskursanalysens definition av diskurs. Diskurs är ”en semiotisk 

praktik rörande ett visst tema i ett avgränsat socialt sammanhang” (Boréus & Seiler Brylla, 2018, s. 308). 

Semiotik betyder läran om tecken och dess betydelse, och tecken ska förstås som något som fungerar 

kommunikativt till exempel tal, skrift, kroppsspråk (Egidius, 2019). Diskurs kan utifrån definitionen 

diskurs förklaras som en kommunikativ handling om ett visst ämne i ett specifikt socialt 

sammanhang. 

Definitionen grundar sig i ett socialkonstruktionistisk perspektiv som utgår ifrån att språket 

påverkar människors sätt att tolka och förstå verkligheten (Phillips & Winther Jørgensen, 2000). 

                                                 
1 Sirén, 2013 11:25 
2 Sirén, 2013 12:03 
3 Björklund, 2013 11:56 

4 Löfven, 2013 14:45 
5 Fridolin, 2013 15:52 
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Perspektivet menar att det är genom språket som världen blir meningsfull för människor. Eftersom 

allmänheten får en stor del av sin information om vad som sker i skolan från media får de stor makt 

över människors uppfattning om utbildningens status (Wigerfelt, 2011). 

Asp och Bjerling (2014) menar att mediernas makt består av två centrala delar som påverkar 

varandra, den synliga påverkansmakten och den osynliga anpassningsmakten. Den synliga 

påverkansmakten handlar om den uppenbara makten, den som oftast förknippas med media. Den 

osynliga anpassningsmakten består av anpassning. Vilket innebär att samhället och dess aktörer har 

anpassat sig till medias logik och sätt att arbeta. Den anpassningen är vad Asp och Bjerling kallar för 

samhällets medialisering. 

I denna studie undersöks diskursen kring Pisa-chocken och ”skola i kris” i svenska medier mellan 

3 december 2012 till 14 september 2014 då riksdagsvalet ägde rum. Studien syftar till att med hjälp av 

kritisk diskursanalys beskriva diskursen ”skola i kris” för att ge förståelse för hur samhällets 

medialisering genom språket bidrar till att forma människors uppfattning om utbildningspolitik. 

Samhällets medialisering kan ses som en påverkansprocess som socialiserar och formar människors 

syn på utbildning. Det viktigt att medvetengöra hur påverkansprocessen fungerar och synliggöra 

mekanismerna bakom för att kunna ställa sig kritisk till vad som förmedlas genom medierna.   

Disposition 

Studien har delats in i fyra kapitel introduktionskapitel, metodkapitel, resultatkapitel och 

diskussionskapitel. I introduktionskapitlet presenteras först Pisaundersökningen som är ett avsnitt 

som beskriver vilka som ligger bakom Pisa och Sveriges resultat i 2012 års undersökning. Efter det 

presenteras avsnittet Sverige ett föregångsland som ger en genomgång av utbildningsdebatten i slutet 

av seklet som ledde till stora utbildningsreformer på 1990-talet. I avsnittet politiska läget ges en kort 

översikt över det politiska läget inför 2014 års riksdagsval för att ge en bakgrund till studiens analys 

och resultat. Vidare i kapitlet beskrivs tidigare forskning, som presenteras i de olika temana som 

hittades vid litteraturgenomgången medias makt, skola i kris, objektivt mått på utbildningskvalitet 

och tolkningsföreträde. Efter det kommer ett teoriavsnitt om samhällets medialisering. 

Introduktionskapitlet avslutas med syfte och frågeställningar.  

Efter introduktionskapitlet kommer metodkapitlet där det beskrivs hur studien är genomförd. 

Metodkapitlet innehåller avsnitten ansats, datainsamlingsmetod, urval, diskursanalys med en 

beskrivning av kritisk diskursanalys, analysmetod, analysförfarande, studiens tillförlitlighet, etiska 

ställningstagande och till sist en metoddiskussion. 

Efter metodkapitlet kommer resultatkapitlet som redovisar resultat på analysen och presenteras i 

två avsnitt. Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Till sist 

kommer diskussionskapitlet där studiens resultat relateras till tidigare forskning samt teori. 

Diskussionskapitlet avslutas med slutsatser och förslag på framtida forskning.   

Pisaundersökningen 

Det här avsnittet avser att ge en bakgrund till Pisaundersökningen och dess syfte samt berätta om 

Sveriges resultat 2012. Bakom PISA-undersökningen står The Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD, 2018a). OECD grundades 1961 och har idag 36 medlemsländer runt om i 

världen. Organisationens mål är att förbättra människors ekonomiska möjligheter för att öka det 

sociala välbefinnandet. OECD skapar ett forum för länder att samlas och diskutera kring 

gemensamma problem och politiska lösningar.  
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 Pisaundersökningen introducerades år 2000 i syfte att testa nationers utbildningsystem (OECD, 

2018b). Undersökningen är designad för att åskådliggöra landets utbildningssystems starka och svaga 

sidor. Systemet baseras på rankningslistor där länder enkelt kan jämföra sina resultat mot andra 

länder.   

Testet genomförs vart tredje år mäter 15-åringars kunskaper i tre grundämnen matematik, 

naturkunskap och matematik (OECD, 2018b). Kunskaper som mäts anses vara betydelsefulla för 

eleverna att ha senare vuxenlivet. Vid varje undersökningstillfälle får ett av grundämnena större 

utrymme och kallas för huvudämne. Dessutom får eleverna fylla i en enkät om värderingar och 

attityder som används för att mäta elevers tillfredsställelse och förhållningsätt till skolan (Skolverket, 

2013). 

I 2012 års undersökning deltog 65 länder varav 32 var medlemsländer (Skolverket, 2013). Detta år 

genomfördes inte bara det traditionella testet med penna och papper utan även ett digitalt prov. Det 

digitala provet testade elevers kunskaper i läsförmåga, matematik och problemlösning.  

När Skolverket redovisade resultatet för Pisa-undersökningen 2012 visade det att svenska elevers 

kunskaper var signifikant lägre än genomsnittet bland alla OECD länder i alla tre ämnena (Skolverket, 

2013).  I matematik var Sveriges resultat 478 och genomsnittet var 494, i naturkunskap var Sveriges 

resultat 485 och genomsnittet var 501, i läsförståelse var Sveriges resultat 478 och genomsnittet 496. 

Dessutom låg svenska pojkars poäng i läsförståelse signifikant lägre än svenska flickor. Det såg 

likadant ut i problemlösning där svenska elevers resultat var 491 mot genomsnittet 500 (Skolverket, 

2014). 

Sverige ett föregångsland  

I detta avsnitt ges en utbildningspolitisk bakgrund för att visa hur synen på utbildning har förändrats 

genom åren. Det svenska utbildningsystemet har genomgått flera stora reformer, men de mest 

omfattande genomfördes under 1990-talet (Lundgren, 2014). Några av de reformerna var förändrad 

politisk styrning så kallad decentralisering/kommunalisering, ändrade läroplaner mot mål och 

resultatstyrning, ändrat betygsystem samt ett fristående skolsystem. 

I början av 1900-talet växte den svenska modellen fram (Forsberg, 2014). Den byggde på idén att 

samhället och dess delar är en gemensam angelägenhet, där problem löses genom utredningar, 

politiska beslut, planering och resursfördelningar. Ett av skolans viktigaste uppdrag var att ge alla 

elever en likvärdig utbildning. Utbildningen skulle hålla samma kvalitet oavsett kön, social klass eller 

vart i landet eleven bodde. Sverige ansågs länge vara ett föregångsland när det gällde 

utbildningspolitik och OECD skrev i en rapport att utbildningsystemet var värt att studera (Forsberg, 

2014).  

Under 1970-talet ökade utgifterna drastiskt i den offentliga sektorn samtidigt som den ekonomiska 

tillväxten minskade (Forsberg, 2014). Utbildningssystemet expanderades samt fler aktörer och arenor 

blev involverande i formandet och realiseringen av utbildningspolitiken. Det blev allt svårare att 

överblicka och styra utbildningsystemet samtidigt som Sverige var tvungen att anpassa sig till en 

alltmer internationell ekonomi och arbetsmarknad (Lundgren, 2014). Dessutom klarade inte skolan 

uppdraget att ge alla elever likvärdig utbildning och samhällsklyftorna var stora.  

För att lösa problemen i skolan ansågs en omdefiniering av statligt styre vara den bästa lösningen 

(Egidius, 2002). Ansvaret och beslutsmakten skulle istället ligga på kommunerna, regionerna och 

privata företag. Under 1970-talet genomfördes två stora utredningar Skolans inre arbete (SIA) och 

utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK) (Forsberg, 2014). Utredningarna var första 

stegen mot decentralisering och innehöll förslag på hur det skulle kunna se ut.  
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De tankegångarna var inte något utmärkande för Sverige utan kunde också ses i andra delar av 

västvärlden (Egidius, 2002). Den internationella debatten bestod av två huvudspår, decentralisering 

och marknadisering genom privatisering och skolpeng (Lundgren, 2014). Det ansågs förbättra skolans 

och andra offentliga organisationers effektivitet och produktivitet.   

I början av 1990-talet genomfördes decentraliseringen/kommunaliseringen och friskolereformen 

efter flera års planeringsarbete. Det innebar att riksdag och regering hade det övergripande ansvaret 

över utbildningen medan kommunerna blev huvudmän och ansvarade över utbildningens 

genomförande (Forsberg, 2014). Friskolereformen innebar att statligt finansierade skolor nu 

genomfördes i privat regi. Ny läroplan infördes där allmänna färdigheter blev alltmer viktigare, så 

som kritiskt tänkande, problemlösning, skrivning, intresse och förmåga till ett livslångt lärande 

(Egidius, 2002). Målet var att hävda sig mot andra länder och vara med i den globala konkurrensen.  

Sverige är idag del av ett kunskapssamhälle där kunskap, arbetskraft och materiella resurser är 

viktiga för ekonomisk tillväxt (Lundgren, 2014). Kunskap ses som en vara som kan säljas och köpas. 

Forsberg (2014) skriver att utbildningspolitik idag till allt större del avgörs internationellt och fler 

aktörer har investerat och har åsikter om utbildning och hur den ska bedrivas. Sjunkande resultat, 

ökade sociala klyftor och bristande kvalitet i skolor samt ett svårhanterligt utbildningsystem har lett 

till att intresset för utbildning har ökat, inte minst i media. Det diskuteras om att decentraliseringen 

har gått för långt och Sverige behöver ett stadigare statligt grepp om utbildning och en tydligare 

ansvarsfördelning.  

En annan debatt som pågår är hur friskolesystemet ska skötas (Forsberg, 2014). Frågorna som 

diskuteras är hur vinstintresset i den offentliga sektorn ska se ut samt om privatiseringen fick den 

önskade effekten på effektivitet och produktivitet som politikerna hoppas.  

Politiska läget  

I avsnittet ges en kort genomgång om hur det politiska läget såg ut inför riksdagsvalet 2014 och dess 

förgrundsfigurer. Alliansen vann riksdagsvalet 2006 och tog över efter en socialdemokratisk regering. 

(Hinnfors & Sundström, 2015). Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeld blev ny statsminister och 

regerade Sverige tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Ny 

utbildningsminister blev Jan Björklund (FP). Alliansen vann även nästkommande val 2010.  

Inför riksdagsvalet 2014 stod Alliansen med Reinfeldt och Björklund mot det rödgröna blocket 

med Stefan Löfven Socialdemokraternas partiledare som statsministerkandidat och Miljöpartiets 

språkrör Gustav Fridolin som utbildningsministerkandidat.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området. För att hitta relevanta artiklar användes 

sökmotorn ERIC via EBSCO och sökorden var education, PISA, media, news coverage, school och 

discourse.  

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet användes för att söka efter relevanta avhandlingar och 

sökorden var media och discourse. Den första sökningen genererade 504 träffar i fulltext. Genom att 

välja ämneskategorin utbildningsvetenskap begränsades antalet ned till 100 träffar. Bland de 100 

hittades en avhandling. 

I litteraturgenomgången framträdde fyra olika teman medias roll, skola i kris, objektivt mått på 

utbildningskvalité och tolkningsföreträde.   
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Medias roll 

Wiklund (2006) studerade debatt- och ledarartiklar om utbildning i Dagens Nyheter under 1990-talet i 

sin avhandling. Metoden som användes var kritisk diskursanalys. Wiklund skriver att tidigare 

forskning har visat att politiker hellre väljer att skriva artiklar i DN än att föra fram sina idéer genom 

de traditionella kanalerna eftersom de vet att det får bättre genomslagskraft. Det visar på medias 

ökade roll i samhället. 

Stack har skrivit flera artiklar om relationen mellan media, utbildningspolitik och internationella 

kunskapstest (Stack, 2006; Stack, 2007). Datamaterialet bestod av tidningsartiklar i amerikansk och 

kanadensisk press om internationella kunskapsundersökningar och metoden som användes var 

kritisk diskursanalys. Resultatet visade att media har en betydande roll i vilka samhällsproblem som 

diskuteras och kommer upp på dagordningen (Stack, 2006). Det är genom media som allmänheten får 

lära sig vad som händer i skolan. Det är blir därför viktigt att studera eftersom medierna får stor makt 

i hur allmänhetens uppfattar utbildningspolitik (Stack, 2007).  

Saraisky (2015) fann också i sin studie att media hade fått en mer betydande roll i samhället.  

Studien byggde på en kvalitativ innehållsanalys av amerikanska nyhetsartiklar om Pisa. Syftet var att 

undersöka hur Pisaundersökningen användes i den utbildningspolitiska debatten. Saraisky 

argumenterar för att medierna är delaktig i skapandet av den politiska dagordningen genom att välja 

vilka berättelser som ska skildras. Sariskys kvalitativa innehållsanalys innehöll två analysverktyg som 

har haft stor betydelse i tidigare forskning om media och utbildningspolitik.  

Analysverktygen som Saraisky (2015) använde sig av i den kvalitativa innehållsanalysen var 

gestaltningsteorin och tolkningsföreträde (standing). Gestaltningsteorin handlar om hur ämnen ramas 

in och framställs i media. Framställningarna kallas för gestaltningsberättelser och hjälper till att 

strukturera och beskriva en viss problematik genom ord. Tidigare forskning som Saraiskys har tagit 

del av visade att gestaltningsberättelserna i media har betydelse för allmänheten och politikernas 

förståelse för ämnet. Tolkningsföreträde (standing) är ett verktyg som analyserar vilka som får 

möjligheten att höras i debatten, begreppet kommer att utvecklas i senare avsnitt.  

 Grey och Morris (2018) skrev en artikel om medias framställning av Englands Pisa resultat 2009 

och 2012. De menar precis som Saraisky (2015) att media inte bara väljer vilka berättelser som berättas 

utan de väljer också hur de berättas. Grey och Morris (2018) använde sig av diskurs- och narrativ 

analys i sin studie. De påvisade att trots Englands resultat 2012 låg på samma nivå som 2009 såg 

framställningen i media annorlunda ut. Grey och Morris hävdar att media tillsammans med 

politikerna hade snedvridit resultatet för att skapa en berättelse kring ett utbildningsystem i kris. 

Skola i kris  

Wiklunds (2006) skriver att diskursen ”skola i kris” började synas i utbildningsdebatten i början på 

1990-talet. En viktig del av den diskursen var svenska elevers bristande kunskaper och där olika 

internationella och nationella kunskapstest var bevis på det. Lösningarna som presenterades i 

Wiklunds datamaterial var decentralisation, individualism och valfrihet att välja skola. Materialet 

visade också att artiklarna som studerades framställde en ensidig och negativ bild av skolan. 

Den negativa framställningen av skolan återfanns också i Lingard och Seller (2018) studie. De 

jämförde medierapporteringen om Australien Pisa resultat 2009 och Kanadas Pisa resultat 2012. Syftet 

med deras studie var att beskriva hur aktörerna på utbildningsarenan diskuterade resultatet. 

Lingard och Seller (2018) menar att utbildning har blivit del av en affektiv värld. En affektiv värld 

är en offentlig plats där det ständigt pågår förhandlingar om gemensamma intressen.  

Förhandlingarna sker genom känslomässiga argumentationer om hur framtiden ska se ut.  
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Idag präglas samhällen i västvärlden av känslor och åsikter. Det menar Lingard och Seller (2018) är 

ett bevis på ett postmodernt samhälle. Medierna och politikerna är medvetna om detta och använder 

affektion som ett maktmedel för att driva sin egen agenda. Det är ett exempel på hur samhällets 

medialisering ser ut något som Asp och Bjerling (2014) kallar för anpassningsmakten se avsnitt nedan 

om medialiseringsteorin. Pisa resultatet blir medialiserat så det blir helt avskilt från fakta. Lingard och 

Seller (2018) argumenterar i sin studie att ett lands Pisa resultat fungerar som en katalysator för oro 

över utbildningskvalité och dess konsekvenser. Det formas en anda av kris för att skapa 

känslomässiga reaktioner hos allmänheten för att kunna driva sin egen agenda.  

Objektivt mått på utbildningskvalitet 

Ett annat framträdande tema i litteraturgenomgången var hur Pisa framställdes vara ett objektivt mått 

på utbildningskvalitet som är en del av den känslomässiga argumentationen. Problemet menar Stack 

(2006) inte är internationella test i sig utan hur media och politikerna framställer testet som ett 

objektivt mått på utbildningskvalité och som en avgörande faktor för landets ekonomiska framtid.  

Grey och Morris (2018) menar att PISA är designat av OECD för att vara ett tydligt och enkelt mått 

att använda och har starka kopplingar till en politik som betonar privatisering, tävlan och ökade 

prestationer. OECD utformar en form av makt som inte går ut på tvång eller hot utan påverkar med 

hjälp av attraktionskraft. 

Baroutisis och Lingards (2017) fann i sin studie att rapporteringen i media ökade från varje år. De 

använde sig av en kvalitativ innehållsanalys av australienska nyhetsartiklar om Pisa från 2000–2014 

De menar att OECD var bra på att skapa en förväntan kring resultaten och har en noga utarbetad 

mediastrategi som har lett till ökad uppmärksamhet för PISA.  

Organisationen är också bra på att gestalta resultatet som något viktigt (Baroutsis & Lingard, 2017). 

Det görs genom så kallade rankningslistor. Media använder rankinglistorna för att på ett enkelt sätt 

åskådliggöra vilken plats landet ligger på. Genom att jämföra landets resultat med toppnationer 

skapas gestaltningsberättelse om en skola i kris. Politiker samt andra aktörer på utbildningsarenan 

försöker hitta sätt att förbättra resultatet till nästa gång. Argumentationen från politikerna är att om 

resultatet inte förbättras nästa gång riskeras landet hamna efter i den globala konkurrensen. Det leder 

till förändringar i läroplaner och timplaner samt påverkar andra utbildningspolitiska beslut. 

Tolkningsföreträde 

I avsnittet medias roll beskrevs hur Saraisky (2015) använde sig av analysverktyget gestaltningsteori i 

sin studie. Det andra analysverktyget var standing och det handlar om hur media genom att agera 

gatekeeper påverkar den politiska debatten. Begreppet gatekeeper syftar på hur media väljer vilka 

aktör som får komma till tals och framföra sina åsikter på samhällsproblem. 

Saraiskys (2015) resultat i analysen av standing visade att inte alla aktörer på utbildningsarenan 

ges tillträde att höras i utbildningspolitiska debatten, något som även Wiklund (2006) fann i sin 

avhandling. Lärare, elever och föräldrar var exempel på aktörer som nästan var helt frånvarande i 

debatten. De som ges tillträde till debatten var politiker, akademiker och sakkunniga. De bildar en 

elitgrupp som får chansen att definiera problem och lösningar som påverkar hur utbildning uppfattas 

av allmänheten (Stack, 2007). 
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Teori 

Samhällets medialisering 

Asp och Bjerling (2014) menar att den aktör som har möjlighet att påverka människors intresse och 

preferenser har stor makt i dagens samhälle och media är en sådan aktör. Även Esser och Strömbäck 

(2014) beskriver att media genom en långsam process har fått större betydelse och ger effekter på 

samhället i stort. Asp och Bjerling (2014) skriver att medias makt baseras på övertalning. 

Övertalningen är ett av de främsta medlen för maktutövning och innehåller två delar, 

kommunikationsinnehåll och kommunikatörens egenskaper. Kommunikationsinnehåll innebär att 

övertalning sker genom information och argumentation. Kommunikatörens egenskaper handlar om 

vilken makt och auktoritet som aktörerna äger för att övertyga någon. 

Medias makt verkar genom två mekanismer menar Asp och Bjerling (2014), den synliga 

påverkansmakten och den osynliga anpassningsmakten. Den synliga makten är den uppenbara 

påverkan som media den som syns till exempel rubriker som ska locka läsare. Den bygger på tre delar 

gestaltningsmakten, premissmakten och publikmakten. Media har gestaltningsmakt genom sitt sätt att 

redigera och framställa berättelser. Berättelserna hjälper till att definiera och beskriva världen och 

verkligheten. Media har också premissmakt där de bestämmer vilka frågor som kommer upp på 

agendan och vilken verklighet som aktörer har att agera emot. Medias publikmakt handlar om vilken 

grad de har ensamrätt på informationsförmedlingen eller om det finns någon annan källa för 

påverkan.   

Den andra sidan av medias makt kallar Asp och Bjerling (2014) för anpassningsmakt och handlar 

om den mer dolda makten. Makten ligger i att samhällen, individer och institutioner har anpassat sig 

till medias sätt att tänka och arbeta. Det är det som kallas för samhällets medialisering. Ett 

medialiserat samhälle är ett samhälle som är starkt påverkat av media och har anpassat sig till de 

villkor som medierna ställer upp. Anpassningen kan förklaras genom mediernas ökade makt och 

aktörernas ökade beroende av media. 

Asp och Bjerling (2014) tar politik som exempel, politiker är aktörer som är intresserade av att 

komma ut med sitt budskap. Media erbjuder utrymme och en publik att göra just det. Det gör att 

politikerna blir beroende av medierna. Media däremot är beroende av politikerna eftersom de förser 

media med nyheter. Båda vill ha det den andra kontrollerar. Eftersom medias genomslagskraft har 

ökat måste politikerna anpassa sig till medias villkor och sätt att tänka och därmed ökar politikens 

medialisering. Vilket innebär att alla delar av politikens delar proaktivt anpassar sig efter medias logik 

för att kunna nå ut med det budskap de har (Esser & Strömbäck, 2014). 

Genom att studera medias påverkansmakt så blottas anpassningsmakten menar Asp och Bjerling 

(2014). Har media ingen påverkansmakt så sker ingen anpassningsmakt. Samhällets medialisering ska 

ses som ett samspel mellan olika aktörer. Makten ska inte ses som avsiktlig utan ger indirekta effekter 

på världen (Esser & Strömbäck, 2014). Studien utgår från att samhällets medialisering är en 

påverkansprocess mellan aktörer som påverkar och ger effekter på allmänhetens syn på 

utbildningspolitik.
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva diskursen kring Pisa och "skola i kris" inför riksdagsvalet 2014 i två 

kvällstidningar för att förstå hur samhällets medialisering genom språket bidrar till att forma 

människors uppfattning om utbildningspolitik.  

 

− Hur framställer media Pisa resultatet och svenska skolan i diskursen ”skola i kris”? 

− Vad karakteriserar diskursen ”skola i kris”? 

Studien vill bidra till att synliggöra de maktrelationer och mekanismer som ligger bakom 

medialiseringen som genom språket påverkar människors syn på utbildningspolitik.
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Metod  
I detta kapitel beskrivs metodvalen som studien är uppbyggd av. Studien är en kvalitativ studie som 

beskriver ett socialt fenomen för att få förståelse för språkets betydelse i hur människor uppfattar och 

tolkar vår omvärld. Det görs genom en tematisk innehållsanalys med kritisk diskursanalytisk 

karaktär. 

Det första avsnittet beskriver studiens ansats. Vidare följer avsnitten datainsamlingsmetod och 

urval där insamlingen av material och begränsningar presenteras. Sedan beskrivs diskursanalysens 

utgångspunkter som är centrala för denna studie, den följs upp av ett kort avsnitt om kritisk 

diskursanalys. Efter det presenteras studiens analysmetod, analysförfarande, studiens tillförlighet och 

etiska aspekter. I sista avsnittet förs en diskussion om studiens metod. 

Ansats 

Forskningen inom samhälls- och humanvetenskaperna brukar delas in i kvantitativ eller kvalitativ 

forskning. Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder är deras olika utgångspunkter. Kvalitativa metoder utgår från studieobjektets perspektiv och 

har ett mer tolkande perspektiv medan kvantitativa metoder utgår från standardiserade objektiva 

begrepp.  

Inom den kvalitativa forskningen ses verkligheten inte som något beständigt utan är i ständig 

förändring (Bryman, 2011). Därför kan den sociala verkligheten inte studeras objektivt. Det enda sättet 

att få kunskap om ett socialt fenomen är att undersöka hur individerna uppfattar och tolkar den. I 

denna studie låg tyngdpunkten på språkets roll i människors uppfattningar och tolkningar om 

utbildningspolitik. 

Ansatsen som användes i studien var deduktiv. Det innebär att det fanns en teoretisk ram som 

styrde analysen (Bryman, 2011). Den teoretiska ramen var medialiseringsteorin och tidigare forskning 

som gav teman för analysen att utgå ifrån. I en induktiv undersökning är det empiriska materialet 

som styr analysen samt resultatet. Men Bryman (2011) menar att det oftast förekommer inslag av både 

deduktion och induktion i alla undersökningar. 

Datainsamlingsmetod 

I detta avsnittet presenteras studiens datainsamlingsmetod. Det empiriska materialet bestod av 

nyhetsartiklar om Sveriges resultat i Pisa undersökningen 2012. Nyhetsartiklarna samlades in från 

databasen Retriever Research tidigare Mediaarkivet som fanns tillgängligt via biblioteket på 

Mittuniversitetets hemsida. Databasen är Nordens största digitala nyhetsarkiv med nyheter från 

tryckta- och digitala medier, radio och tv från 1980-talet (Retriever Research, 2019). I Bilaga 1 finns en 

fullständig lista över vilka nyhetsartiklar som har legat som underlag till studien.  

Urval 

Detta avsnitt handlar om vilket avgränsningar som gjordes innan datainsamlingen. Det första steget 

var att bestämma vilka tidningar som artiklarna skulle komma ifrån. Efter noga överväganden så 

valdes två kvällstidningar. Nationalencyklopedin beskriver kvällstidning som en ”lösnummersåld 

tabloidtidning med inriktning på sensationella nyheter” (Kvällstidning, 2019). Dag- och 

kvällstidningar rapporterar om samma nyheter men har olika sätt att framställa det på. 

Kvällstidningar som urvalsmaterial valdes på grund av detta eftersom hur språket används är centralt 

i denna studie. Valet på två av Sverige största kvällstidningar Aftonbladet som är oberoende 
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socialdemokratisk (Gruvö, et al., 2019) och Expressen obunden liberal (Gustafsson, 2019) båda från 

Stockholm.  

För att få ett så varierande material som möjligt valdes ledar-, debatt- och nyhetsartiklar. Det täcker 

de flesta läsare, en del kanske bara läser debattartiklar och andra bara nyheter. Det var också 

anledningen till att både tryckta- och webbartiklar valdes.  

En viktig avgränsning i studien var att bestämma under vilka tidsperioder urvalet skulle bestå av. 

Perioden som valdes var från 3 december 2013 dagen då resultatet presenterades av Skolverket och till 

14 september 2014 då riksdagsvalet ägde rum. Anledningen var att undersöka vilka aktörer som fick 

komma till tals i diskursen ”en skola i kris” inför riksdagsvalet för att se hur Pisa resultatet användes 

som argumentation för att locka väljare. 

Den sista avgränsningen som gjordes var sökorden. Det gjordes två sökningar, den första innehöll 

sökorden Pisa och kris och genererade 36 träffar. Den andra sökningen användes sökorden Pisa och 

skolkris och hade 18 träffar. Sökorden arbetades fram genom att pröva olika kombinationer. Enbart 

Pisa blev för brett och det fanns många artiklar som inte handlade om Pisaundersökningen. Då lades 

sökorden skola till men de artiklarna relaterade inte alltid till diskursen som skulle undersökas. Till 

sist var det Pisa och kris/skolkris som fick det bästa underlaget för att kunna svara på syftet och 

frågeställningarna. Alla artiklar sparades till sist ner i ett pdf dokument. 

Vid en genomläsning av dokumentet så rensades irrelevanta artiklar bort. Det fanns två artiklar 

med mindre än 250 ord som var alldeles för vaga för att tillföra analysen och rensades bort. Eftersom 

både tryckta och webbartiklar var med i urvalet fanns det 11 dubbletter som också togs bort. Det fanns 

två artiklar som inte alls handlade om politik ett exempel var en artikel som handlade om att serie A 

skulle börja i Italien där sökorden Pisa och kris fanns med någonstans i texten. Resten av artiklarna 

som rensades bort var artiklar som förde en allmänpolitisk diskussion där Pisaundersökningen och 

”skolan i kris” var något som nämndes i förbifarten. Artiklar som handlade om högre utbildning 

valdes också bort eftersom de inte kändes relevanta för studien eftersom Pisaundersökningens syfte är 

att mäta elevers kunskaper innan de går ut grundskolan. Efter utrensningen av irrelevanta artiklar 

blev det 24 artiklar kvar (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Tabellen beskriver antal ledar-, debatt- och nyhetsartiklar i Aftonbladet, Expressen och totalt i 

datamaterialet 

 

Tabell 1 visar fördelningen mellan tidningarna och de olika typerna av artiklar i datamaterialet. Det 

blev kvar 12 nyhetsartiklar, 6 i Aftonbladet och 6 i Expressen. Däremot blev Aftonbladet 

överpresenterad i både ledar- och debattartiklar med 4 artiklar. I nästa avsnitt presenteras först 

diskursanalysens utgångpunkter för att sedan beskriva hur kritisk diskursanalys har används i denna 

studie. 

 Aftonbladet Expressen Totalt 

Ledarartikel 4 2 6 

Debattartikel 4 2 6 

Nyhetsartikel 6 6 12 

Summa 14 10 24 
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Diskursanalys 

Diskursanalys är en textanalys som studerar hur språket används för att uttrycka något (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Inom diskursanalys anses texter och tal vara en diskursiv eller språklig handling 

som får sociala konsekvenser eftersom de bidrar till att konstruera den sociala världen. Medias 

reportage ses inom diskursanalysen som en språklig handling som bidrar till att skapa allmänhetens 

syn på världen. 

I diskursanalys uppfattas språket inte som ett neutralt instrument för kommunikation utan det är 

genom språket och den sociala kontexten som det sociala fenomenet får sin mening (Bergström & 

Ekström, 2018). Yttranden ska inte ses som en direkt avspegling av verkligheten utan ska ses som 

språkliga ingångar till en förståelse av händelser (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att konstruktionen av verkligheten sker genom språket i 

tre avseenden. Det första är att människor aktivt skapar uttalanden utifrån sina egna existerade 

språkliga resurser. Det andra som sker är ett val av vilka språkliga resurser som ska användas för att 

tala eller skriva. Detta val innebär också att ord och meningar väljs bort, något som anses vara lika 

viktigt som vilka ord som används. Inom diskursanalys kallas valet en språklig handling eller 

diskursiv praktik. Den diskursiva handlingen anses också vara en form av social handling och är det 

sista som sker i konstruktionen av verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2017). Studien undersöker 

medias diskursiva handlande eftersom den är en del av hur allmänheten uppfattar och tolkar 

utbildning.  

Diskursanalys försöker framställa variationer i språkbruket istället för att hitta likheter (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). Människors uttalanden innehåller alltid variationer det blir därför svårt att avgöra 

om det som sägs är sant eller falskt. Men det är inte det som är det intressanta inom diskursanalys 

utan det är hur uttalanden etableras som sanna eller trovärdiga. Det här är en viktig punkt att ha med 

sig vid läsning av denna studie. Den undersöker inte om skolan är i kris eller om Pisa resultatet är 

dåligt utan den undersöker vad som etableras som sant i medias skildringar av svenska skolan. Det 

görs genom en kritisk diskursanalys som presenteras i nästa avsnitt.  

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys syftar till att klargöra vilken påverkan som diskursiva handlingar har på 

människors uppfattningar om världen (Phillips & Winther Jørgensen, 2000). Den kritiska 

diskursanalysen fokuserar både på hur diskursiva handlingar konstruerar verkligheten och på de 

följder som konstruktioner får på maktrelationer.  

Foucault är en person som är starkt förknippad med diskursanalys (Bergström & Ekström, 2018). 

Han menade att makt är inget som någon har utan utvecklas mellan människor i så kallade 

maktrelationer. Det innebär möjligheter för vissa aktörer medan begränsningar för andra. Foucault 

beskriver diskurs som ett regelsystem som pekar ut vem som har tolkningsföreträde och auktoritet att 

uttala sig. Diskursen reglerar dessutom vilka kunskaper eller åsikter som är de rätta. Det leder till att 

människor kontrolleras och formas utifrån detta.  

Det innebär inte att alla i en diskurs har samma perspektiv och åsikter utan det pågår en ständig 

konstrueringsprocess av verkligheten (Bergström & Ekström, 2018). Diskursiva praktiker 

reproducerar inte bara en redan befintlig diskurs utan även ifrågasätter den genom att ge uttryck åt 

det som ligger utanför diskursen (Phillips & Winther Jørgensen, 2000). Det leder till att en diskurs 

aldrig är fast och kunskap om den kan aldrig vara konstant. Den kritiska diskursanalytikerns uppgift 

är istället att synliggöra maktstrukturer genom att undersöka vilka diskursiva praktiker aktörer 

använder och vilka som får tillträde att problematisera diskursen. Den kritiska diskursanalysen 
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används här för att undersöka vilka diskursiva praktiker som media använder för att försöka 

synliggöra samhällets medialisering som består av flera olika maktrelationer som till exempel 

journalister - politiker. I nästa avsnitt så beskrivs studiens analysmetod.    

Analysmetod 

Bergström och Boréus (2018) skriver att en textanalys består av flera delar och ur de delarna utvecklas 

en tolkningsstrategi. De delarna är texten, vilken kontext och diskurs som texten tillhör, textens 

avsändare, textens mottagare och analytikern.  

Tolkningsstrategin i denna studien är diskursorienterad vilket innebär att den inriktar sig på 

betydelsen av språket utan att relatera det till en speciell aktör (Bergström & Boréus, 2018). Strategins 

avsikt är att studera specifika ämnen i specifika sammanhang i syfte att hitta diskursiva mönster. 

 För att få svar på studiens syfte och frågeställningar valdes en tematisk innehållsanalys med en 

diskursanalytisk karaktär. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en matrisbaserad metod för 

att ordna och sammanställa data och är en av de vanligaste analysmetoderna inom kvalitativ 

forskning. Analysen går ut på att skapa ett register av centrala teman som i denna studie kallas för 

huvudteman. Huvudtemana och textmaterialet ställs sedan in i en matris. Därefter sorteras 

textmaterialet in i textenheter som sedan kodas och läggs in i rätt huvudtema. Ur kodningarna skapas 

sen subtema som kännetecknar huvudtemat. 

För att få svar på syftet och frågeställningarna delades analysen upp i två delar. Första delen 

inriktades på hur media framställde svenska skolan och Pisa resultatet i diskursen ”skola i kris”. För 

att hitta data som kunde svara på detta valdes analysenheten nyckelord. I diskursanalysen anses 

nyckelord vara viktiga på grund av deras funktion i diskursen. Vilka ord som väljs för att beskriva 

något påverkar vår uppfattning om vad detta något är (Boréus & Seiler Brylla, 2018). De beskriver att 

nyckelord är ord som utgör det väsentligaste i en text och har en komplex semantik.  

Nyckelorden blir intressanta att studera på grund av deras signalkaraktär. Med det menar Boréus 

och Brylla Seiler (2018) att nyckelorden fungerar som signaler i en kommunikation och bidrar till att 

strukturera och framhäva budskap i texter. De skriver att det ständigt pågår en kamp om 

nyckelordens betydelse i en så kallad semantisk kamp. Det gäller för aktörer att lägga beslag på 

signalorden och fylla dem med eget innehåll samt definiera andras signalord och fylla dem med 

negativa termer eller stigmatiserade uttryck. 

Den andra delen av analysen inriktades på frågeställningen, vad kännetecknar diskursen en ”skola 

i kris”. Textmaterialet analyserades utifrån förutbestämda frågor som bildade huvudteman (se bilaga 

2). Frågorna var inspirerad av tidigare forskning i litteraturgenomgången, Wiklunds avhandling 

(2006) och medialiseringsteorin. Temana stödjer sig på gestaltningsteorin vem får chans att höras, vad 

framförs som orsaker till skolkrisen, vilka konsekvenserna får skolkrisen, vilka lösningar som 

framställs vara de bästa och vem som framställs vara skurken. 

Analysförfarande 

I detta avsnitt beskrivs analysens genomförande. Innan analysprocessen startade lästes det empiriska 

materialet igenom två gånger för att få en känsla för texten. Texten delades sedan in i små textenheter 

för att underlätta kodningen och tematiseringen.  

Den första delen av analysen gick till så att nyckelorden som hittades i texten ströks under 

samtidigt som kodningen gjordes (se tabell 2). I kolumnen bredvid kodningen skrevs nyckelorden ner. 

Handlade ordet om Pisa resultatet skrevs Pisa bakom och om ordet handlande om svenska skolan 

skrevs skola bakom. Det gjordes för att kunna hålla isär nyckelorden vid tematiseringen.  
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Tabell 2. Tabellen ger ett exempel på hur kodningen och tematiseringen såg ut i första delen av analysen 

Textenhet Kod Nyckelord Tema 

1# Svenska elevers kunskaper 

fortsätter att sjunka, det visar den 

internationella PISA- 

undersökning som Skolverket 

presenterar i dag. Sverige har den 

sämsta resultatutvecklingen av 

alla OECD-länder. - Sverige 

förlorar på alla fronter. 

Elevers kunskaper 

fortsätter att sjunka.  

 

Sämsta 

resultatutvecklingen 

av alla OECD-

länder.  

Sjunka (Pisa) 

 

 

Sämsta 

resultatutvecklingen 

(Pisa)   

Kunskapsnivå 

 

 

Försvagning 

4# Kurva efter kurva över en 

skola i fritt fall. Ett handlöst fall 

utan like i något annat västland. 

Kurva efter kurva 

en skola i fritt fall 

Fritt fall (skola) Tillstånd 

14# Regeringens egna 

jämställdhetsutredare Svend 

Dahl kallar killars problem i 

skolan för ett gigantiskt 

samhällsproblem. När svensk 

skola sjunker är det killarna som 

halkar allra längst ner, inte bara i 

skolan utan också på 

arbetsmarknaden. Läsning är ett 

av killarnas svagaste områden. 

När svensk skola 

sjunker 

Sjunker (skola) Tillstånd 

 

Denna analysprocedur genomfördes på alla 24 artiklarna och efter flera genomgångar av både text och 

nyckelord framkom olika teman som beskrev medias framställning av Pisa resultatet och svenska 

skolan. När den delen var klar kopierades samma textenheter och lades i en ny tabell.  

Eftersom den andra delen av analysprocessen var att finna data som besvarade frågeställningen 

vad som kännetecknar diskursen en skola i kris i samband med resultatet av Pisa-undersökningen så 

fick den nya tabellen göras om (se tabell 3). Istället för att koda nyckelord så kodades materialet 

utifrån temana standing, orsak, konsekvens, skurk och lösning som baserades på textanalysfrågorna 

(se bilaga 2). 
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Tabell 3. Tabellen ger ett exempel på kodningen i andra delen av analysen 

Textenhet Standing Orsak Konsekvens Skurk Lösning 

1# Det är väldigt 

tydligt att det beror 

på den mindre 

likvärdiga skolan. 

Det här är det höga 

pris som Sverige 

fått betala för det 

fria skolvalet, säger 

Eva-Lis Sirén, 

förbundsordförand

e i Lärarförbundet. 

Eva-Lis Sirén 

förbundsordförand

e i Lärarförbundet 

Fria 

skolvalet 

Leder till en 

mindre likvärdig 

skola. 

  

3# 

Katastrofsiffrorna 

är resultatet av 

skolreformer som 

genomfördes på 70-

, 80-, och 90-talen, 

hävdar Björklund. 

Björklund Skolreforme

r som 

genomförde

s på 70-, 80, 

och 90 talet 

Katastrofsiffrorn

a 

  

17# Allvaret i 

skolkrisen och 

fördelningen av 

skuldbördan borde 

tala för en politisk 

borgfred med 

elevernas och 

lärarnas bästa för 

ögonen. Men i 

stället fortsätter 

skoldebatten att 

sjunka till nya 

bottennivåer. 

Skribenterna   Politikern

a 

En 

politisk 

borgfred 

och 

arbeta 

med 

eleverna

s och 

lärarnas 

bästa för 

ögonen. 

 

I kolumnen standing kodades vem som uttalade vad. Som tabellen visar så kunde det vara en person 

som skribenterna hade citerat eller skribenterna själva. Bredvid kolumnen standing kodades orsaker 

till skolkrisen, som till exempel skolreformerna som genomfördes på 70-, 80, och 90 talet. I nästa 

kolumn kodades konsekvenser på skolkrisen, som tabellen visar var en konsekvens katastrofsiffrorna. 

Bredvid kolumnen konsekvens kodades vem som ansågs bära skulden på skolkrisen i exemplet ovan 

var det politikerna. I den sista kolumnen kodades de lösningar som presenterades i textmaterialet i 

tabellen var det politisk borgfred. 

När alla artiklar var genomlästa och kodade så skapades en excel bok där varje tema fick ett eget 

ark (se tabell 4). Anledningen var att få bättre överblick över det aktuella temat och vart textenheten 

kunde hittas. 
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Tabell 4. Tabellen ger ett exempel på temat orsak 

 Aftonbladet Expressen Kod Subtema 

Björklund 

(politiker) 

3# Skolreformer som 

genomfördes på 70, 

80 och 90 talet. 

Kommunaliseringen. 

Läraryrket har tappat 

i status. 

Sverige toppar listan 

över försenade 

ankomster. 

 

12# 

Kommunaliseringen 

har misslyckats. 

Skolreformerna 

Kommunaliseringen  

Försenade 

ankomster 

Läraryrket tappat 

status 

 

Tidigare reformer 

Ordningsproblem 

Läraryrkets status 

Daniel 

Swedin 

(skribent) 

6# Det fria skolvalet 

är en viktig 

förklaring till 

skolraset.  

 

 Fria skolvalet Tidigare reformer 

 

Tabellen visar hur analysen om orsaker till skolkrisen gick till. Första kolumnen visar vilken person 

som uttalade sig och bakom namnet står deras yrkesroll. Kolumnerna efter visar textenheten och 

vilken tidning artikeln kan hittas i. Sedan skrevs kodningen ner och sorterades in i subteman som 

syftade till att beskriva huvudtemat. När allt material var kodat och tematiserat så kontrollästes 

artiklarna igen för att säkerhetsställa att inget hade missats och att kodning och teman hörde ihop. 

Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier att ta hänsyn till vid kvantitativ forskning. Vissa 

forskare anser att de kriterierna kan tillämpas på kvalitativ forskning medan andra hävdar att de två 

olika perspektiven skiljer sig åt i kunskapsanspråk så borde det finnas andra kvalitetskriterier för 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011)  

Ett sådant mått kallas för tillförlitlighet och består av fyra olika delar trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet handlar om hur 

sanningsenligt andra tycker att undersökningen är. Eftersom det empiriska materialet bestod av 

färdiga texter kan inte de inblandade verifiera sanningshalten i en så kallad respondentvalidering. 

Därför har flera olika källor använts för att argumentera för medias betydelse i diskursen ”skola i 

kris”.  

Överförbarhet är ett mått på hur generaliserbart resultatet är till andra miljöer. Eftersom studien 

handlar om en väldig specifik tidpunkt så kan det vara svårt att nå hög överförbarhet. Bryman (2011) 

skriver att ett sätt att nå hög överförbarhet är att fylliga redogörelser på materialet för att andra ska 

kunna granska och bedöma om det går att överföra till en annan miljö. Det är det som 

inledningskapitlet om OECD, Pisa och utbildningspolitiken i Sverige har haft för avsikt att göra. 

Pålitlighet handlar om att forskaren ska motivera och beskriva alla steg i sin studie för att den ska 

vara reproducerbar. Det ska gå att använda studiens analysverktyg och få samma resultat. 

Pålitligheten i denna studie har stärkts upp av en noggrann beskrivning av urvalsprocessen och även 

analysprocessen genom tabeller och bilagor.  
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Det sista steget inom kvalitetsmåttet tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). Det ska framgå tydligt att forskaren har skrivit i god tro och inte låtit sin förförståelse eller 

förutfattade meningar påverka resultatet (Bryman, 2011). Studien har skrivits i god tro men det är 

svårt att inte låta sin förförståelse påverka resultatet som diskuteras mera i metoddiskussionen nedan.  

De kvalitetskriterier som beskrivits ovan har många likheter med validitet och reliabilitet men 

tillförlitlighetens kvalitetskriterier känns lättare att tillämpa på kvalitativa studier. 

Etiskt ställningstagande 

Forskningsetik har kommit att bli allt viktigare och det finns olika riktlinjer inom varje disciplin. 

Eftersom samhällsvetenskapen och humanvetenskapen studerar människor så finns det bland annat 

tre viktiga punkter att tänka på. Du har en skyldighet att göra gott, att ge rättvis behandling och ha 

respekt för individen (Castensson, 2015). Det här är viktiga aspekter som har funnits som en grund i 

arbetet med studien speciellt i planeringen av genomförandet.  

Samhällsvetenskapen måste även ta hänsyn till individskyddet som är en del av punkterna ovan. 

Individskyddet består av fyra forskningsetiska krav informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är viktiga vid studier 

som använder datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer där undersökningsdeltagarna 

är aktiva. I min studie fanns inga aktiva deltagare och då skriver Vetenskapsrådet att uppgifter som 

tas från existerande information till exempel via massmedia behöver inte samtycke efterfrågas eller 

information om studien ges. Media arbetar efter flera egna pressetiska regler, de är visserligen inte de 

samma som inom forskningen men materialet har ändå gått igenom en granskningsprocess innan 

publikation något som kändes bra vid insamling av material.  

Metoddiskussion 

Att kombinera tematisk analys med diskursanalys fungerade bra. Det som var problematiskt med 

studiens analysmetod att den blev ganska omfattande och därför gick analysen inte så långt in i 

texten. Studien hade tjänat på att fokusera på en analys istället för två. Då hade resultatet gått ner mer 

på djupet, nu skrapar det på ytan. Men metoden är intressant och ger en extra dimension i jämförelse 

med kvalitativ innehållsanalys. Diskursanalysen försöker visa på variation i språket medan 

innehållsanalysen försöker hitta likheter och samband.  

En kritik mot diskursanalytiska undersökningar är att forskaren hjälper till att befästa diskursen 

och föra den vidare. Det är så klart en nackdel, men diskursanalytikerns uppgift är att synliggöra 

makt och ojämlikheter mellan människor. Metoden försöker synliggöra den osynliga makten och hur 

den utövas för att medvetengöra den för människor. Detta är en avvägning som måste göras inför 

varje studie. I denna studie påverkas inte några enskilda personer negativt så därför så genomfördes 

studien med insikten att den befäster diskursen men ger läsaren ett kritiskt perspektiv på ”skola i 

kris”. 

En annan nackdel med studiens metod är kodningen och tematiseringen. Vad som uppfattas som 

ett problem av en person kan anses av andra som obetydligt. Det är risken i alla kvalitativa 

undersökningar men påverkar så klart studiens resultat. Men inom kvalitativ forskning kan du inte 

koppla bort din förförståelse utan bara vara medveten av den. Det är därför det är viktigt att motivera 

valen i studien för att tillförlitligheten ska bli så stor som möjligt.  

Något som påverkade resultatet är valet av sökorden Pisa, skolkris och kris. De sökorden 

avgränsade sökningen till en liten del av diskursen en skola i kris. Resultatet hade blivit annorlunda 
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om bara Pisa varit sökordet och blivit mer nyanserat. Men materialet hade blivit för omfattande och 

svårt att bringa ordning i. Då hade en kvalitativ eller kvantitativa innehållsanalys varit bättre. 

Resultatet har också påverkats av valet av tidningar. Kvällstidningar valdes på grund av deras sätt 

att framställa nyheter. Nationalencyklopedin (2019) definierade kvällstidningarna som en tidning som 

presenterar nyheter på ett mer sensationellt sätt i jämförelse med morgontidningar som Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Studien kunde till exempel ha bestått av en morgontidning och en 

kvällstidning men då skulle studien behövt ha haft ett mer jämförande perspektiv. Det var inte 

studien syfte utan det var att beskriva en liten del av diskursen ”skola i kris” för att se hur media 

använder språket för att ge en förståelse på hur media tillsammans med andra aktörer bidrar till att 

forma människors uppfattningar.  

Resultatet kan också ha påverkats av att Aftonbladet hade 4 artiklar mer än Expressen i det 

empiriska materialet. Lösningen hade varit att ta bort 4 artiklar men det kändes inte rätt och hade 

påverkat studiens trovärdighet. Det visar ju på att Aftonbladet som är en obunden socialdemokratisk 

tidning hade fler artiklar som handlade om ämnet än Expressen. Det är intressant i sig men något som 

låg utanför denna studie.  
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Resultat 
I följande kapitel beskrivs resultatet på textanalysen. I första avsnittet presenteras nyckelorden som 

framkom i analysen om hur media framställde Pisa resultatet och skolan. I det andra avsnittet 

beskrivs vad som karakteriserar diskursen ”skola i kris” och presenteras i följande teman 

tolkningsföreträde, orsaker, konsekvenser, lösningar och vems fel.  

Numren inom parentesen efter citaten hänvisar till artiklarna (#1) som var del av det empiriska 

underlaget (se bilaga 1). 

Pisa resultatet och skolan 

I analysen av hur Pisa resultatet framställdes i media framkom fyra teman kunskapsnivå, försvagning, 

förödande och chock med varierande antal subteman (se tabell 5).   

 

Tabell 5. Tabellen visar nyckelorden och teman som framkom i analysen av hur Pisa resultatet framställs 

Kunskapsnivå Försvagning Förödande Chock 

Sjunker Underpresterar Katastrofalt Slag i veka livet 

Faller fritt Presterar sämre än  Allvarligt Dråpslag 

Rasar Sämsta utvecklingen Tragedi Som en bomb 

Halkar ner  Skrämmande  

 

Kunskapsnivå är temat som beskriver hur Sveriges resultat i Pisa undersökningen sjunker, faller fritt, 

rasar och halkar ner. Nyckelorden upprepas flera gånger i textmaterialet. De är relativt enkla verb som 

demonstrerar hur Pisa resultatet ska tolkas utan att behöva presentera resultatet i sin helhet. 

Försvagning är temat som beskriver elevernas prestation på Pisa undersökningen jämfört från 

föregående år. Nyckelorden som framträdde i texterna var underpresterar, kraftig försämring och 

sämsta kunskapsutvecklingen. Försvagning liknar temat kunskapsnivån men skillnaden ligger i att 

kunskapsnivå beskriver elevernas kunskaper medan försvagning beskriver elevernas prestation. 

I temat förödande beskriver nyckelorden hur resultatet i Pisa ska förstås och tolkas emotionellt. 

Resultatet beskrivs vara katastrofalt, allvarligt, en tragedi och skrämmande.  

Temat chock beskriver hur nyheten tog emot, nyckelorden i temat var som en bomb, ett slag i veka 

livet, och dråpslag. Ett exempel ur datamaterialet ”För mig blev tisdagens Pisa-rapport en före- och 

efterhändelse. Det går inte att blunda längre. Det händer på riktigt, det händer här, nu, oss” (5#).  

I analysen av hur skolan framställdes i samband med Pisaundersökningen hittades också fyra 

teman (se tabell 6).  

 

Tabell 6. Tabellen visar nyckelorden och teman som framkom i analysen av hur skolan framställs

 

 

Beredskapsläge  Tillstånd Skamfläck Icke godkänt 

Pågående katastrof Förfall Internationell skam Misslyckande 

Allvarligt läge Könsklyfta Nationellt trauma Underkänt 

Kaos På dekis Skolfiasko Underpresterande 

Nationell kris Flumskola   

 Öppet sår   
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Temat beredskapsläge beskriver hur krisen i skolan framställs vara akut och att åtgärder behövs sättas 

in omedelbart. Nyckelorden i temat var pågående katastrof, allvarligt läge, i kaos och nationell kris.   

I temat tillstånd är nyckelorden förfall, könsklyfta, på dekis, flumskola och öppet sår. Det är ord 

som beskriver skolans nuvarande situation och signalerar en nedåtgående trend.   

I temat skamfläck beskriver nyckelorden hur skolan framställs ha skadat Sveriges självbild och 

goda rykte internationellt. Det kan kopplas till att Sverige länge ansågs vara ett föregångsland för 

utbildningspolitik och i och med de sjunkande resultaten i Pisa får landet skämmas. Nyckelorden i 

temat var internationell skam, ett nationellt trauma och skolfiasko.  

Icke godkänt är temat som för tankarna till skolans terminologi och nyckelorden var misslyckande, 

underkänd och underpresterande. Det är också enkla ordval som allmänheten kan känslomässigt 

relatera till.  

Aspekter av ”skola i kris” 

I följande avsnitt presenteras resultatet av textanalysfrågorna i följande ordning vilka röster ges 

tillträde till diskursen, orsaker till skolkrisen, konsekvenser av skolkrisen, lösningar på skolkrisen och 

vems fel är det är.  

Tolkningsföreträde 

I analysen om vem som ges tillträde till att höras i diskursen så ligger journalisterna i topp. De har av 

naturliga skäl störst utrymme eftersom de skriver artiklarna. Det fanns tre journalister som var 

återkommande i textmaterialet Matilda Rangborg, Daniel Swedin och Pär Karlsson. Alla skrev för 

Aftonbladet medan expressen inte hade någon återkommande journalist. 

De andra aktörerna i utbildningsarenan som fick tillträde i debatten var politiker, akademiker, 

statliga myndigheter, fackförbund, två författare, en PR-strateg och en lärare som visserligen också var 

politiker.  

Politikerna som fick utrymme att höras i textmaterialet var Jan Björklund utbildningsminister, 

Fredrik Reinfeldt (statsminister), Tomas Tobé (Moderaternas utbildningspolitiska talesperson), Stefan 

Löfven (Socialdemokraternas partiledare), Gustav Fridolin (Miljöpartiets språkrör) och Ibrahim 

Baylan (socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson). Statsministern Fredrik Reinfeldt hade 

enbart citerats två gånger medan Jan Björklund och Stefan Löfven var citerade ett flertal gånger.  

Akademiker som gavs tillträde att ge sin röst hörd i diskursen var bland annat Svend Dahl fil 

doktor i statsvetenskap och Regeringens jämställdhetsutredare, Johan Hinnfors professor i 

statsvetenskap på Göteborgs universitet, skolforskare Jonas Vlachos på Ekonomist.se och professor Bo 

Malmberg. Svend Dahl var den som fick mest utrymme medan de andra citerades en gång. 

I Aftonbladet så citerades skolverket, skolverkets överdirektör Helen Ängmo och skolinspektionen 

men i Expressen så fanns det inga uttalande från de myndigheterna i studiens urval. I Aftonbladet 

fanns fackförbunden kommunal och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén representerade medan 

Expressen hade en debattartikel skriven av Göran Arrius ordförande för Saco och Eva Nordmark 

ordförande för TCO.  

Sven Svensson och Mats Wingborg var två författare som hade skrivit en debattartikel i 

Aftonbladet om deras bok som hette Björklundseffekten. Aftonbladet hade med PR strategen Paul 

Ronge som uttalade sig om Björklund och FP reaktion på Pisa resultatet. 
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Orsak till skolkrisen 

Vid analysen om vad som etablerades som orsaker till skolkrisen upptäcktes fyra olika subteman 

ordningsproblem, samhällets misslyckande, läraryrkets status och tidigare reformer (se figur 1). 

 

Figur 1. Figuren visar de subtema som framkom i analysen om orsaker till skolkrisen 

 

Ordningsproblem framträdde som en av orsakerna till skolkrisen. Koderna var bland annat att 

svenska elever är sämst på att komma i tid till lektionerna, klassrummen är stökiga, det finns ingen 

studiero, killar stör och elever är oförskämda mot sina lärare. 

Samhällets misslyckande framställdes vara en annan orsak. Krisen i skolan reflekterar bara krisen i 

resten av samhället och Sverige som land har misslyckats. En skribent skrev att ”den underpresterande 

skolan speglade det underpresterande samhället…vuxna är inga bra förebilder… samhället blir ytligare och 

kortsiktigare och det reflekteras över på skolan” (7#). En annan skribent skrev ”Skolan ses som 

serviceinrättning där personalen ska foga sig över familjens behov…Kan de istället lära barnen att ta skolan på 

allvar, respektera läraren, anstränga sig och vara uthålliga” (23#).  

Läraryrkets dåliga status och utbildningsreformerna som genomfördes under 1990-talet var de två 

mest framträdande orsakerna till skolkrisen i textmaterialet. Läraryrkets sjunkande status framställdes 

ha bidragit till krisen och några av koderna var att läraryrket ”har gått från att vara ett drömyrke till ett 

skitjobb” (4#). ”Lärarnas profession respekteras inte och de måste känna sig som en yrkesgrupp som blir 

lyssnade på” (17#).  

De utbildningsreformer som framställdes ha påverkat skolan i negativ riktning är 

kommunaliseringen/decentraliseringen, fria skolvalet och friskolereformen. Exempel på koder 

”kommunaliseringen har misslyckats” (12#). ”Kommunerna har inte resurser eller kunskap att ha 

huvudmannaskapet…staten tog sin hand från samhällets viktigaste uppdrag. Mångfalden och marknaden skulle 

frälsa svensk skola” (4#). ”Kort sagt: Det fria skolvalet är en viktig förklaring till skolraset…utnyttjas av över 

och medelklassföräldrar för att deras barn ska slippa träffa barn från arbetar och underklassen” (6#).  

Konsekvenser  

I analysen av vilka konsekvenser som skolkrisen har fått eller skulle få framkom tre olika subteman 

Sveriges framtid, brist på kvalitativa lärare och ökade skillnader (se figur 2). Det är ett subtema som 

har uteslutits i detta avsnitt på grund av att det togs upp i föregående avsnitt och det är att elevernas 

kunskaper och resultat har försämrats. 

Orsak

Ordningsproblem
Samhällets

misslyckande
Läraryrkets status Tidigare reformer
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Figur 2. Figuren visar de subteman som framkom i analysen av vilka konsekvenser som skolkrisen får 

 

Skolkrisen framställs vara en hot mot Sveriges ekonomiska framtid. ”Sverige halkar efter i den globala 

konkurrensen, mycket allvarligt” (2#). ”Ett trögare dummare Sverige, skadorna på kommande generationer är 

oöverskådliga” (5#), ”Många ungdomar kommer att komma ut i arbetslivet och vara oanställbara…Sverige 

skulle ha svårt att hävda sig som välfärdsland” (9#), ”Just problemlösning anses vara viktig kunskap att mäta 

både för OECD och Sverige. Det anses vara framtiden och en attraktiv förmåga senare inom arbetslivet” (19#), 

”starkt samband mellan ett lands ekonomiska tillväxt och resultaten på internationella kunskapsprov, länder 

som klarar proven bra, går ekonomiskt bra” (23#). 

Brist på kvalitativa lärare beskrivs vara en konsekvens av läraryrkets låga status. ”Det leder till att 

vem som helst kan bli lärare eftersom kraven att komma in på lärarutbildningen är så låga” (18#). ”De begåvade 

eleverna söker sig till andra yrken” (3#).  

De ökade skillnader framställs vara en konsekvens av utbildningsreformerna som genomfördes på 

1990-talet. Koderna fria skolvalet, friskolereformen och kommunaliseringen bildade subtemat ökade 

skillnader. Barnen med sämst förutsättningar ”är collateral damage, civila offer i skolvals- och 

friskolereformen” (8#), ”ett system där fattiga skiljs från rika, högutbildade från lågutbildade, svenska från 

invandrare” (6#), ”Utbildning och kunskap blir en klassfråga” (21#).  

Lösningar på skolkrisen 

I detta avsnitt presenteras de lösningar som framställs vara de bästa för att lösa krisen. De teman som 

framkom i analysen var i klassrummet, socialisation, politisk prestige, lönelyft, ombildning och 

sakkunniga fackmän (se figur 3). 

Figur 3. Figuren visar de subteman som framkom i analysen om medias framställning av lösningar på 

skolkrisen. 

 

Konsekvenser

Sveriges framtid Brist på kvalitativa lärare Ökade skillnader

Lösningar

I 
klassrummet

Socialisation
Politisk
prestige

Respekt Ombildning
Sakkunniga

fackmän
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Temat i klassrummet beskriver hur ordningsproblemen ska lösas. Struktur, ordning och reda är 

återkommande ord. Det ska vara mindre klasser, mer specialpedagoger, mer tid med läraren, läxorna 

ska göra i skolan är några förslag som framställdes kunna lösa skolkrisen. 

Temat socialisation handlar om hur artiklarna framhäver samhällets- och föräldrarnas roll att vara 

bra förebilder. Alla har ett ansvar för att se till att skolkrisen löses inte bara skolan och dess personal. 

Föräldrar har ett ansvar för att se till att ”attityden till skolan förändras” (3#).  

Politisk prestige är temat som beskriver hur skribenterna för de olika tidningarna har tröttnat på 

allt politiskt snack och menar att nu är det dags att lägga undan den politiska prestigen och arbeta 

tillsammans. ”Det är dags för en nationell, tvärpolitisk kraftsamling” (5#), ”när ska Sverige få politiker som, 

bortom ideologi och populism, orkar slåss för en högklassig skola för alla” (23#). 

Temat respekt beskriver lösningen som förespråkar höjda löner något som de flesta aktörerna i 

artiklarna framhöll som den bästa. Det var dem som också ville höja lärarnas roll som experter genom 

stöttning. ”Lärare ska känna stöd fullt stöd av den ansvarig för arbetsmiljön” (24#),”Skapa auktoritet för lärare 

och tydliggöra det genom…särskilda lärarlicenser” (13#). 

Ombildning handlar om frågan hur Sveriges utbildningsystem ska styras i framtiden. Ett förslag 

var att förstatliga skolan, ett annat var att omvärdera det fria skolvalet. Men egentligen så framkom 

det inte så många lösningar inom detta tema trots att diskursen till stor del bestod av att det var 

utbildningsreformernas fel att skolan var i kris. 

Temat sakkunniga fackmän var en lösning som efterfrågades i form av en kriskommission. 

Kriskommissionen skulle bestå av ”de bästa forskarna i Sverige och internationellt” (9#) och få ”full frihet 

att lyfta på alla stenar” (4#). 

Vems fel 

Den som framställdes vara den värsta boven i skolkrisen och ansvarig för Sveriges dåliga Pisa resultat 

var utbildningsministern Jan Björklund. ”Han hade haft sju år på sig att ordna skolkrisen men har inte 

åstadkommit något” (15#). ”Resultatet är skrämmande dåligt, det här är Björklunds slutbetyg” (3#).   

Andra bovar i skolfiaskot var regeringen och då speciellt statsministern Fredrik Reinfeldt för det 

var han ”som hade lett regeringen de senaste åtta åren” (3#). Men även politikerna som yrkeskår ansågs 

vara bovar i dramat. Skoldebatten bland politikerna ”sjunker till nya bottennivåer… Det är en skoldebatt 

av obegripligt tjäbbel” (17#).  

Även socialdemokraterna fick sin del av kritiken. Det var de som arbetade fram och genomförde 

reformerna som kritiseras så hårt. 

Sammanfattning 

I analysen av hur media framställde Pisa resultatet och skolan i diskursen ”skola i kris” framträdde 

åtta teman med varierande antal nyckelord. Genom att använda enkla verb som sjunker, faller och 

underpresterar samt emotionella yttrande som skrämmande, som en chock och allvarligt så berättar 

media hur resultatet ska tolkas utan att behöva presentera resultatet i sin helhet. Media skildrar också 

svenska skolan i kris och resultatet i Pisa är beviset på det.  

I analysen om vilka som gavs tolkningsföreträde framkom det att var journalister och politiker som 

fick mest utrymme medan några akademiker och andra utbildningsaktörer som skolverket och 

skolinspektionen fick litet utrymme att uttala sig.  

I analysen om orsaker till skolkrisen framkom fyra framträdande subteman. Ordningsproblem, 

samhällets misslyckande, läraryrkets status och tidigare reformer. De tidigare reformerna som 

skildrades som orsaker till skolkrisen var kommunaliseringen/decentraliseringen och fria skolvalet. 
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Medias framställning av skolkrisens konsekvenser kunde tre framträdande subteman urskiljas. 

Sveriges framtid, brist på kvalitativa lärare och ökade skillnader. Där Sveriges framtid framställdes 

som den mest allvarliga konsekvensen eftersom skolkrisen hotade Sverige som välfärdsland. 

I analysen av vilka lösningar som framställdes vara de bästa framkom sex subteman i 

klassrummet, socialisation, politisk prestige, respekt, ombildning och sakkunniga fackmän. Där 

respekt för lärarnas profession genom ökad lön och stöd samt en utredning bestående av sakkunniga 

fackmän var de lösningar som var vanligast förekommande som lösningar på skolkrisen. 

Björklund framställdes vara skyldig till skolkrisen eftersom det var hans reformer och skola som 

hade misslyckats, men även Reinfeldt och socialdemokraterna ansågs bidragit till skolans kris. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat att relateras till tidigare forskning och medialiseringsteorin. 

Syftet med studien var att beskriva diskursen kring Pisa och ”skola i kris” inför riksdagsvalet 2014 för 

att förstå hur samhällets medialisering genom språket bidrar till att forma människors uppfattning om 

utbildningspolitik.  

I den första analysdelen undersöktes hur skolan och Pisa resultatet skildrades i diskursen ”skola i 

kris” genom att finna nyckelord med signalkaraktär. Det var ord som stack ut ur texten och hjälpte till 

att rama in och framhäva budskapet i texten precis som signaler (Boréus & Seiler Brylla, 2018). Några 

exempel på nyckelord med signalkaraktär som hittades i analysen var att Pisa resultatet var 

katastrofal, allvarligt, skrämmande och en tragedi samt att svenska skolan var i förfall, en 

internationell skam och ett nationellt trauma.  

Nyckelorden är ett exempel på medias gestaltningsmakt, som är en del av medias synliga 

påverkansmakt och påverkar människors uppfattning om världen och verkligheten menar Asp och 

Bjerling (2014). Saraisky (2015) kallar medias framställningar för gestaltningsberättelser som bidrar till 

att strukturera och beskriva en viss problematik genom ord. Exempel på nyckelord som framkom i 

analysen är skolfiasko, pågående katastrof och skamfläck. Ordvalen är en del av en 

gestaltningsberättelse och påverkar förståelsen för utbildningspolitik eftersom de strukturerar och 

definierar hur problemet ska förstås.  

Att framställa skolan är i förfall och i kaos är ett sätt för politiker och media att genom affektion 

försöka utöva makt och påverka allmänheten (Lingard & Seller, 2018). Skolan är del av en affektiv 

värld där emotionella argument används för att förhandla om gemensamma intresse. Denna affektiva 

värld kännetecknas av att känslor och åsikter blir viktigare än rena fakta. Lingard och Seller (2018) 

skriver att Pisa resultatet fungerar som en katalysator för oro över utbildningskvalitet och dess 

konsekvenser. Nyckelorden i studiens resultat kan ses som emotionella argument som utlöser effekter 

som oro och ångest inför utbildning och vilka konsekvenser skolkrisen kan få.  

Skribenterna och aktörerna kunde ha valt att använda andra ord, nyckelorden är exempel på 

medias diskursiva handlande. Alvesson och Sköldberg (2017) beskrev att konstruktionen av 

verkligheten består av tre dimensioner. Människor förstår världen genom sina egna språkliga resurser 

och genom att välja vilka resurser som används för att beskriva verkligheten (diskursiv handling) så 

blir det en del av större social praktiker och får sociala konsekvenser. Exempelvis genom att beskriva 

resultatet som en chock eller tragedi (diskursiv handling) skapas en bild av verkligheten och det leder 

till att politikerna presenterar politiska lösningar (social praktik) för att lösa skolkrisen. Det får 

konsekvenser på läroplaner och kursplaner som görs om för att kunna stämma överens med OECD:s 

bild av vilka kunskaper som är viktiga för framtiden för att prestera bättre nästa gång (Baroutsis & 

Lingard, 2017). 

I den andra delen av analysen undersöktes vad som kännetecknade diskursen en ”skola i kris”. 

Istället för nyckelord så riktades analysen mot vem som fick tolkningsföreträde i diskursen, orsaker, 

konsekvenser och lösningar på skolkrisen samt vilka som ansågs skurkar. Dessa delar är viktiga för att 

förstå medias gestaltningsberättelse och diskursen. Eftersom media genom sin framställning har en 

betydande roll i vilka samhällsproblem som diskuteras enligt Stack (2007) så är det viktigt att studera 

vad som etableras som sant och problematiskt. Resultatet i studiens analys visade att det inte fanns 

någon konsensus om vad som ansågs vara problematiskt förutom att skolan var i kris. Det fördes 

ständigt en kamp om hur problemet ska förstås, vad konsekvenserna är och hur det ska lösas.  
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En viktig aspekt av konstruktionen av skolkrisen är tolkningsföreträde. Saraiskys (2015) studie 

visade att alla aktörer på utbildningsarenan inte ges tillträde att höras i utbildningspolitiska debatten. 

Resultatet av analysen var att förutom journalisterna ges politikerna störst utrymme i diskursen. Men 

alla partier var inte representerade utan det var främst Jan Björklund (F), Stefan Löfven (S), Gustav 

Fridolin (MP) och Fredrik Reinfeldt (M). Det gör att de får chansen att framställa sin egen politiska 

agenda och det påverkar hur framställningen och förståelsen för vad som anses som problematiskt. 

Till exempel tyckte Jan Björklund att det var dags att förstatliga skolan igen något som han upprepade 

flera artiklar något som de andra politikerna inte höll med om. Men eftersom media framställde det 

som en lösning och upprepade det många gånger kan det påverka synen hos allmänheten att det är en 

bra lösning. 

I Wiklund (2006) analys av ledar- och debattartiklar om utbildning i Dagens Nyheter under 1990-

talet framkom tre ledord i debatten om hur skolkrisen skulle lösas och det var decentralisering, 

valfrihet och individualism. I denna studie fanns inte dessa tendenser överhuvudtaget. Det fria 

skolvalet och friskolereformen framställdes istället vara en av de främsta orsakerna till skolans kris 

och att valfriheten ansågs vara ett stort problem eftersom det skapade så stora klyftor mellan elever. 

Wiklunds (2006) avhandling baserades på artiklar från 90-talet precis när de stora 

utbildningsreformerna genomfördes och valfrihet ansågs vara en av de viktigaste anledningar till fria 

skolvalet (Egidius, 2002). 

Resultatet i studien visade precis som Forsberg (2014) att den utbildningspolitiska pendeln har 

vänt och i materialet efterfrågades ökad statlig kontroll och framför allt en tydligare 

ansvarsfördelning. Det fria skolvalet samt friskolereformen pekades ut som de främsta orsakerna till 

skolkrisen. Marknadisering som skulle leda till ökad effektivitet och produktivitet verkar inte kunna 

leva efter skolans viktigaste uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning. Det visar att det 

politiska landskapet samt samhället påverkar medieinnehållet och att de lever i ett ömsesidigt 

beroende av varandra precis Asp och Bjerling (2014) beskrev och är ett tecken på samhällets 

medialisering.  

Ett annat exempel på samhällets medialisering kan ses i utdraget ur liverapporteringen. Genom att 

Miljöpartiet kallade sin presskonferens för Pisa-chocken som är ett nyckelord med signalkaraktär har 

de anpassat sig medias ”sensationella” sätt att presentera nyheter för att nå ut med sitt budskap. På 

presskonferensen fyller de sedan signalordet Pisa-chock med sina egna budskap om vem är skurk, 

vad är som är problematiskt och vilka lösningar som är de bästa.  

Studien har syftat till att ge en beskrivning av diskursen ”skola i kris” för att ge en förståelse för 

hur samhällets medialisering genom språket bidrar till att forma människors uppfattning om 

utbildningspolitik. Genom att skildra vad som etableras som sant i diskursen beskrivs medias 

diskursiva handlingar. De diskursiva handlingarna påverkar allmänhetens förståelse för utbildning 

eftersom media är oftast den enda källan till information.  

Eftersom medias makt har ökat så måste politikerna anpassa sig till medias sätt att tänka och 

därmed ökar medialiseringen (Asp & Bjerling, 2014). För att politiker och andra aktörer som har 

investerat i utbildningsarenan ska få sin röst hörd och påverka människor så måste de anpassa sitt 

språk och använda affektion. Tillsammans med medierna konstrueras en diskurs där det visserligen 

finns olika perspektiv men de perspektiven kommer från en liten elitgrupp. Den elitgruppen 

tillsammans med media får en stor makt att forma allmänhetens syn på utbildningspolitik.  

Detta är inte makt som någon har utan makten skapas i samspel med andra (Asp & Bjerling, 2014). 

Precis som Foucault påstod så skapar det möjligheter för vissa och begränsningar för andra 

(Bergström & Boréus, 2018). Det blir problematiskt om några aktörer får definiera vad problemet 
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består av och komma med lösningar medan andra lika relevanta aktörer som till exempel skolpersonal 

eller föräldrar stängs ute. 

Denna studien vill visa att genom media och andra aktörer skildringar av Pisa resultatet som 

katastrofalt, skrämmande som en bomb så skapas en berättelse om en skola i kris. Det blir en ensidig 

bild av situationen speciellt som inte alla aktörer får höras. Det är viktigt att vara medveten om 

språkets roll i konstruktionen av verkligheten eftersom det är genom språket som världen blir 

meningsfull och förståelig.   

Slutsatser 

Med stöd av studiens resultat, tidigare forskning och medialiseringsteorin så kan media haft en 

påverkan på allmänhetens uppfattningar om utbildningspolitik inför riksdagsvalet 2014. Men om det 

påverkade valresultatet är något som ligger utanför denna studie. I diskursen ”skola i kris” var alla 

överens om en sak, svenska skolan hade stora problem och de måste lösas annars skulle det få stora 

konsekvenser för Sverige som välfärdsland. Drömmen om att Sverige återigen skulle bli 

föregångsland för utbildningspolitik var något som framträdde ganska starkt i artiklarna. 

Det är viktigt att förtydliga att jag inte påstår att skolan är problemfri eller att Pisa resultatet inte 

var dåligt. Det som studien är ute efter att beskriva är medias diskursiva handlande, alltså hur de 

väljer att skildra och gestalta resultatet och skolan tillsammans med en liten grupp av andra 

utbildningsaktörer. 

Framtida studier 

Denna studie utgår från traditionell media, en central roll i deras makt är att de har publikmakten. De 

är oftast ensamma om att ge information om vad som sker i skolan. De agerar gatekeepers och 

bestämmer vilka problem som tas upp till debatt och hur de ska skildras. Idag ser samhället 

annorlunda ut och sociala medier är en del av människors liv där information om världen skaffas 

varje dag. Det öppnar upp för andra aktörer att göra sin röst hörd i utbildningsdebatten. Det skulle 

vara intressant att inför nästa Pisa omgång studera sociala medier som Twitter eller Facebook för att 

undersöka hur diskursen ser ut där.  

På grund av avsaknaden av lärare och skolpersonal i mediedebatten så skulle det vara intressant 

att göra i kvalitativa intervjuer för att undersöka deras syn på att ständigt leva med medias diskurs 

”skola i kris”. Hur påverkas de som arbetar i skolan varje dag av dessa stigmatiserade bilderna. 

Det skulle också vara intressant att göra en kvantitativ undersökning bland rektorer för att 

undersöka om deras arbete påverkas av medias bevakning av skolan och dess resultat. Upplever 

rektorerna att pressen har blivit större att visa upp bra resultat för att undvika att få dålig press. 
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Ledarartikel, Expressen 2014-04-24  

 

24. Bristen på studiero en orsak till skolkrisen. Anna-Karin Gustafsson 

Debattartikel, Aftonbladet 2014-06-30 

 

  



BILAGA 2 

  

 

Bilaga 2 
 

Textanalytiska frågor 

 

1. Vem är ges plats i debatten? (standing) 

2. Vad etableras som problematiskt i skolan? (orsak) 

3. Vad framställs krisen få för konsekvenser? (konsekvens) 

4. Vem beskrivs var skyldig till krisen? (skurk) 

5. Vad framställs vara den bästa lösningen? (lösning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


