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PISA-chock, PISA-kris, Pisa-effekt. En typ av ord som blivit så 
etablerade i medierna att vi knappt höjer på ögonbrynen längre. 
Möjligen är detta anledning nog att skärskåda dem? 

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, som står 
bakom den internationella elevstudien PISA, är beroende av 
medierna för att nå ut med sitt budskap. Samtidigt är medierna 
beroende av PISA som nyhetskälla. Och på en mer grundläggande 
nivå är både OECD och medierna beroende av språket. 

I denna rapport undersöks mediekonstruktioner av PISA i artiklar 
publicerade under ett års tid i två svenska och två finländska 
tidningar. De vägledande frågorna är: På vilka sätt framställs och 
används PISA – och hur görs det rent språkligt? 
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Abstract 

PISA-chock, PISA-glädje, PISA-effekt. Detta är ord som vi vant 
oss vid att stöta på i tidningsspalterna, inte minst vart tredje år 
när nya resultat från den internationella elevstudien PISA pre-
senteras. Vi har också vant oss vid att PISA används som argu-
ment för en rad olika – ibland diametralt motsatta – åtgärder: 
Att friskolor bör gynnas – alternativt stängas. Att valfriheten bör 
öka – alternativt minska. Det hävdas ofta att PISA tilldelas stort 
utrymme i medierna, men det saknas studier som på en mer de-
taljerad nivå undersöker medierapporteringen om PISA. I denna 
rapport undersöks mediekonstruktioner av PISA i tidningsartik-
lar publicerade under ett års tid i fyra tidningar med olika pro-
filer: svenska Dagens Nyheter och Aftonbladet samt finländska 
Hufvudstadsbladet och Vasabladet.  

PISA (Programme for International Student Assessment) mä-
ter 15-åringars kunskaper i läsförmåga, matematik och natur-
vetenskap. Bakom den inflytelserika elevstudien står OECD (Orga-
nisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). År 2000, 
när PISA genomfördes för första gången, deltog 32 länder. Sedan 
dess har antalet deltagande länder ökat och likaså den uppmärk-
samhet som studien får. När PISA-resultaten offentliggörs är det en 
mediehändelse av stor dignitet i Sverige. Men även under resten av 
året figurerar PISA i både nyhetsinslag och opinionsartiklar. 

Tidigare forskning hävdar att PISA påverkar policyskapande 
på utbildningsområdet. Dessutom betraktar OECD massmedier 
som ett bra kommunikationsforum för att skapa en relation till 
den politiska makten. Mot denna bakgrund är det av intresse att 
undersöka hur medierapporteringen om PISA ser ut. 

Den undersökning som presenteras i rapporten fokuserar på  



 
 

 

  

• var och när PISA omskrivs (redaktionella avdelningar 
och publiceringsfrekvens)  

• i vilka sammanhang PISA aktualiseras och vilka kate-
gorier av personer som omnämns i artiklarna eller står 
bakom dem (innehåll och aktörer) samt  

• hur PISA framställs och används (framställningar och 
funktioner).  

Undersökningen visar att PISA inte bara omskrivs i artiklar som 
handlar om skola och utbildning utan också i andra samman-
hang. Detta ses som en av flera indikationer på att PISA har 
blivit en etablerad beståndsdel i vårt kulturella allmängods. I det 
svenska materialet framstår PISA i hög grad som en politiserad 
företeelse och tongångarna är ibland bombastiska, medan PISA i 
det finländska materialet i större utsträckning förankras i en peda-
gogisk diskurs och omskrivs på ett mer nyanserat sätt. Att PISA 
återkommande används som argument och som en bricka i det 
politiska spelet är känt sedan tidigare. Vad denna undersökning 
framför allt vill bidra med är att analysera hur PISA represen-
teras och konstrueras på en språklig mikronivå, med fokus på 
formuleringar och retoriska grepp. En mindre omskriven funk-
tion som PISA fyller i flera artiklar och som ägnas relativt stort 
utrymme i rapporten är PISA som symbol.  

Som en röd tråd genom rapporten går argumentationen att 
PISA passar som hand i handske med medielogiken och att detta 
bidrar till att PISA får så stort medieutrymme. 
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1. Inledning 

”Hotet mot framtiden består inte längre i en kärnkraftsolycka, 
utan snarare i ett katastrofalt resultat i PISA.” 

Upphovsmannen bakom detta ironiska konstaterande är fors-
karen Joakim Landahl. Citatet är hämtat från ett av hans inlägg 
på Skolöverstyrelsens forskarblogg om skola, utbildning och ut-
bildningsvetenskap (Landahl 2016). Landahl betraktar den inter-
nationella kunskapsmätningen PISA, genomförd av OECD vart 
tredje år, som ett instrument i skapandet av en utbildningskris 
som saknar lösning. Eftersom mätningen är relativ måste alltid 
hälften av länderna befinna sig under medianen. Så snart ett land 
seglar upp i ledning är det ett annat land som trillar ner, enligt 
principen ”den enes död, den andres bröd”. På en global nivå 
flyttas problemen runt, samtidigt som det alltid kommer att fin-
nas möjligheter för det enskilda landet att förbättra sin position. 
Landahls slutsats blir att OECD, den organisation som står ba-
kom PISA, på så sätt genererar skolkriser per automatik – och 
därmed också medieutrymme till skolan. 

Att PISA (Programme for International Student Assessment) 
är en uppmärksammad företeelse i medierna har knappast gått 
någon mediekonsument förbi. De olika framställningarna av PISA 
som florerar i tidningar och etermedier är numera välbekanta. 
Kanske så välbekanta att vi inte ens tänker på dem, än mindre 
skärskådar dem. Vi har vant oss vid katastrofbudskap och känslo-
laddade uttryck som PISA-kris och PISA-lättnad, liksom vid det 
faktum att PISA används som argument i alla upptänkliga sam-
manhang.  

År 2000 genomfördes det första PISA-provet, då ett urval 15-
åringar i 32 länder testades i matematik, naturvetenskap och 



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 8 

läsförståelse. Sedan dess har både antalet deltagande länder och 
den uppmärksamhet som proven får ökat i omfattning (Ringarp 
2016:447). Det mediala genomslaget har varit stort. Flera fors-
kare har dessutom konstaterat att PISA influerar policyskapande 
på utbildningsområdet (t.ex. Grek 2009, Breakspear 2012, 2014, 
Jakobsson 2013, Ringarp 2016, Baroutsis & Lingard 2017). PISA 
kan därmed beskrivas som en form av granskning som fungerar 
styrande (jfr Carlbaum et al. 2014).  

Utan tvekan finns en symbiotisk relation mellan PISA, mass-
medierna och politiken. I denna rapport kommer en avgränsad 
aspekt av denna relation att skärskådas: Jag intresserar mig i det 
följande för hur PISA framställs och används i tidningsartiklar 
skrivna av såväl journalister som politiker och andra debattörer.1  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Redan den första PISA-undersökningen väckte medialt intresse i 
Sverige (Pettersson 2006:65), men det hindrar inte att intresset 
bara tilltog, åtminstone fram till år 2014, då en topp tycks ha 
inträffat. (Detta visar en sökning på PISA i mediearkivet Ret-
riever Research.) Möjligen är gränsen nådd – antalet tidnings-
artiklar ökar inte längre utan har tvärtom minskat sedan re-
kordåret 2014. Fortfarande är dock medieintresset större än vad 
det var under 2000-talets första decennium. I dag tycks det vara 
regel snarare än undantag att PISA omnämns i medierapporterin-
gen om den svenska skolan, åtminstone när skolan diskuteras i ett 
övergripande politiskt perspektiv. Även internationellt är medie-
intresset för PISA stort (Hopfenbeck & Görgen 2017:193).  

Nationella aktörer använder resultaten från internationella 
mätningar för att rättfärdiga policyreformer på utbildningsom-
rådet. Inte minst PISA-resultaten används som argument för en 
rad olika, ibland motsägelsefulla, åtgärder – och för att legiti-

                                                                 
1 Studien är gjord inom ramen för forskningsprojektet Skola under granskning, 
som bedrivs vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, och finansieras 
av Österstjöstiftelsen. Projektledare är professor Anders Ivarsson Westerberg.  
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mera så vitt skilda företeelser som mer fysisk aktivitet i skolan, 
större fokus på konstnärliga ämnen, mer sakprosaläsning samt 
ökad ordning och disciplin. På en övergripande nivå har låga 
PISA-resultat genomgående använts för att legitimera ökad styr-
ning och kontroll av utbildningssystemet, inte minst i Sverige 
(Ringarp 2016). 

En del av de funktioner som PISA fyller i tidningsspalterna 
och de sätt som PISA framställs på är välkända sedan tidigare. 
Andra – exempelvis bruket av PISA som symbol – är mindre 
omtalade. I föreliggande studie undersöks hur dessa funktioner 
kommer till uttryck på en språklig mikronivå. Framför allt foku-
serar jag på hur PISA passar som hand i handske med medie-
logiken, och jag argumenterar för att detta bidrar till att PISA får 
så stort medieutrymme. 

Syftet med undersökningen är att analysera hur PISA fram-
ställs och används i skärningspunkten mellan granskningssam-
hället och mediesamhället (en formulering som jag lånat från 
Rönnberg, Lindgren och Segerholm 2013:178). Närmare bestämt 
undersöks konstruktioner av PISA i ett urval tidningsartiklar, en 
genre styrd av medielogik 

PISA – eller rättare sagt OECD, som står bakom proven – är 
beroende av massmedierna för att nå ut med sitt budskap, me-
dan massmedierna är beroende av PISA som nyhetskälla. För-
utom denna symbiotiska samexistens har (OECD genom) PISA 
och medierna ytterligare en sak gemensamt: De har stor makt att 
påverka skolpolitiken och skolsystemen i många länder. Tidigare 
forskning har visat att resultatet av kunskapsmätningar, som 
PISA, leder till reformer av de deltagande ländernas utbildnings-
system i syfte att anpassa dessa så att de kunskaper som testas i 
PISA får ett större utrymme (t.ex. Grek 2009). Det har också argu-
menterats för att medierapportering om PISA påverkar policy-
skapande (se Breakspear 2014, Baroutsis & Lingard 2017).  

En studie av medierapporteringen om PISA kan därmed be-
traktas som en studie i potentiell diskursiv styrning av skolan. 
Agenterna i denna potentiella styrningsprocess är två granskande 
instanser: OECD (genom PISA) och massmedierna. I följande 
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studie är det PISA och massmedierna som står i centrum, då 
mediekonstruktioner av PISA analyseras och diskuteras med fo-
kus på vilka bilder av PISA som skapas och förmedlas och vilka 
funktioner PISA fyller i tidningsspalterna.  

Ordet potentiell i stycket ovan är centralt – huruvida någon 
reell styrning äger rum undersöks inte i denna studie, utan fokus 
är språkliga mediekonstruktioner av PISA och de funktioner som 
dessa konstruktioner fyller eller har potential att fylla – det vill 
säga språket som uttrycksmedel och påverkansmedel. Jag menar 
att språket som påverkansmedel är särskilt intressant att under-
söka i relation till den digra medierapporteringen om PISA, inte 
minst mot bakgrund av att OECD betraktar massmedier som ett 
”bra kommunikationsforum för att skapa en relation till den 
politiska makten” (Kallo 2006). 

De frågor som undersöks i studien är: 
 

Sammanhang och diskurser: I vilka sammanhang om-
nämns och används PISA? Vilka diskurser eller sätt att 
se på PISA kan urskiljas i analysmaterialet, och hur är 
dessa diskurser uppbyggda?  

Framställningar: Hur framställs och omtalas PISA? 

Funktioner: Vilka potentiella funktioner fyller PISA-
konstruktionerna?  

Aktörer: Vilka är aktörerna bakom PISA-konstruktio-
nerna och PISA-diskurserna och vilka (kategorier av) 
personer förekommer i artiklar där PISA omnämns? 

Inledningsvis ges en bakgrund med fokus på PISA, medielogik 
och medialisering samt skolgranskning (avsnitt 2). Därefter redo-
görs för studiens teoretiska ramverk (avsnitt 3). Efter en redo-
visning av material och metod (avsnitt 4) presenteras analys-
resultaten (avsnitt 5–8). Medan sammanhang och diskurser står i 
fokus i samtliga resultatavsnitt studeras aktörer främst i avsnitt 7 
men också i avsnitt 8 (där jag diskuterar i vilken mån och på 
vilka sätt PISA används av nyhetsreportrar, politiker och andra 
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opinionsbildare). Framställningar och funktioner undersöks fram-
för allt i avsnitt 8. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras re-
sultaten mot bakgrund av begreppet medielogik (avsnitt 9). 
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2. Bakgrund 

2.1 PISA – världens största elevstudie 

Den internationella elevstudien PISA, som består av både prov 
och enkäter, har genomförts vart tredje år sedan starten 2000 
(Skolverket 2016). Den framhålls i olika sammanhang som värl-
dens största elevstudie (Skolverket 2019a, Arbman 2016). I PISA 
2015 deltog 72 länder eller regioner, däribland alla OECD-län-
der, som då var 35 till antalet. I PISA 2018 deltog ett åttiotal län-
der. Vid varje individuell provomgång mäts kunskaper i mate-
matik, naturvetenskap och läsförståelse men ett av dessa tre 
ämnen står i fokus. Men PISA mäter inte bara ämneskunskaper. 
Även likvärdighet i ländernas utbildningssystem mäts, liksom 
elevernas uppgivna välbefinnande. Proven skrivs av ett urval ele-
ver i de deltagande länderna. Därefter analyseras prov och en-
käter, varpå rapporter produceras och resultat sprids.  

Till skillnad från flera andra internationella kunskapsmät-
ningar, exempelvis TIMSS,2 är syftet med PISA inte att mäta 
kunskaper i relation till de deltagande ländernas läroplaner (så 
kallad skolkunskap). Ambitionen är i stället att mäta om ele-
verna är rustade med kunskap som gör att de klarar sig i fram-
tidens samhälle (OECD 2001) – eller rättare sagt den föreställ-
ning eller vision som de politiska aktörerna i OECD:s ledning 
har av detta samhälle. Proven fokuserar på ämnesövergripande 
kompetenser och ambitionen är att konstruera uppgifter som 
ligger nära verkligheten utanför skolan. Stor vikt läggs vid för-

                                                                 
2 TIMSS, som organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA, under-
söker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever 
i årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2019b). 
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mågor som problemlösning, tolkning och reflektion samt att 
kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang (Skolverket 2001).  

Enligt utvärderingar som Skolverket låtit göra råder stor eller 
relativt stor överensstämmelse mellan de kunskaper som PISA-
proven mäter och de kunskaper som föreskrivs i gällande styr-
dokument för den svenska skolan (t.ex. Skolverket 2010:35–37, 
Skolverket 2015a, Frändberg & Hagman 2017). Men flera utvär-
deringar konstaterar också att vissa förmågor och aspekter som 
lyfts fram i de svenska styrdokumenten inte prövas i PISA-un-
dersökningen – när det gäller naturvetenskap faller till och med 
”stora delar av det centrala innehållet” utanför (Frändberg & 
Hagman 2017:7). Sollerman (2019) visar i sin doktorsavhandling 
att det inte är så enkelt att använda PISA-resultaten (eller för den 
delen TIMSS-resultaten) för att dra slutsatser om de svenska 
elevernas kunskaper i matematik, dels för att det finns områden 
och aspekter av matematik som ingår i en svensk kontext men 
som inte fullt ut prövas av de internationella mätningarna, dels 
för att de svenska eleverna underpresterar i de nationella mät-
ningarna. Vidare har de jämförelser som gjorts med fokus på hur 
läsförmåga definieras i PISA respektive i svenska nationella styr-
dokument beskrivits som lovvärda men inte tillräckligt djup-
lodande för att kunna betraktas som mer än ”inledande sonde-
ringar av terrängen” (Tengberg 2014:111).  

I likhet med andra internationella elevstudier är PISA kon-
struerat för att kunna mäta kunskapsutveckling över tid (Skol-
verket 2016). Sverige har deltagit i samtliga provomgångar sedan 
starten – med ständigt försämrade resultat fram till år 2012 (Skol-
verket 2018a). I PISA 2015 låg de svenska resultaten dock i linje 
med OECD-genomsnittet – till och med något högre för läsför-
ståelse – vilket föranledde Skolverket (2016:3) att tala om ett ”trend-
brott i den negativa resultatutvecklingen”. Ett smolk i glädjebägaren 
var dock att ingen av de sju likvärdighetsfaktorer som mäts i PISA 
hade förbättrats, tvärtom hade fem av dem försämrats.  

Finlands PISA-resultat har alltid varit höga. Resultaten har 
visserligen försämrats på senare år – inte minst sjönk de finländ-
ska elevernas matematikresultat i PISA 2015 – men fortfarande 
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tillhör Finland den grupp av länder som har bäst resultat på 
proven (Undervisnings- och kulturministeriet, utan år a, b). 

Provresultaten i PISA är inte enbart ett utslag av elevernas 
faktiska förmågor utan en faktor som också påverkar resultaten 
är hur motiverade eleverna är när de gör proven. Detta är något 
som PISA kompenserar för genom att mäta elevernas (uppgivna) 
motivation. En undersökning som gjorts på uppdrag av Skol-
verket (2018a) visar att ökad motivation kan ha bidragit till de 
svenska elevernas förbättrade resultat i PISA 2015 jämfört med 
föregående provomgång.  

Som nämnts ovan mäter PISA också skolans likvärdighet. 
Enligt PISA har likvärdigheten i den svenska skolan gradvis för-
sämrats sedan 2000-talets början, ett resultat som understöds av 
flera andra undersökningar (t.ex. Skolverket 2018b). I både Sverige 
och Finland uppmärksammades de ökade klyftorna när resultaten 
från PISA 2015 presenterades. I Finland klarar sig de finlandssven-
ska eleverna sämre än de finska i PISA (Uljens 2009a:60).3 

PISA-studien är utformad för att påverka policyskapande på 
utbildningsområdet (Pettersson 2008). Som överstatligt organ 
har OECD inget formellt inflytande på enskilda länders läropla-
ner och utbildningssystem, men genom PISA sker en form av 
mjuk styrning (Lawn 2006, Pettersson 2014), det vill säga en 
styrning som inte utövas genom regler utan genom idéöverfö-
ring och jämförelser, något som möjliggörs av att PISA är en 
uppmärksammad granskning som det talas om. Landahl & Lun-
dahl (2017:10) konstaterar att OECD genom PISA har ”lyckats 
etablera sig som en nyckelaktör i diskussionen om hur olika 
länders skolor fungerar”. 

Enligt Olsen (2005) kan internationella kunskapsmätningar 
ses som mötesplatser mellan forskare och beslutsfattare. PISA 
har utformats i nära samarbete mellan forskare från fler än 30 
                                                                 
3 I rapporten följer jag Språkrådets (utan år) rekommendationer för hur 
benämningarna finsk, finländsk och finlandssvensk ska användas: ”Finsk och 
finne används om den finskspråkiga delen av Finlands befolkning, finlands-
svensk om den som har svenska som modersmål och finländsk och finlän-
dare om invånare och förhållanden i Finland oavsett språktillhörighet.”  
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länder, och generellt anses denna och andra internationella kun-
skapsmätningar vara väl genomförda ur vetenskaplig synvinkel 
(Pettersson 2008). PISA har också i olika sammanhang lyfts fram 
som en studie som ger legitim och värdefull kunskap (t.ex. 
Rutkowski & Rutkowski 2016, Gustafsson 2017). Därtill har det 
framhållits som något positivt att PISA inspirerar beslutsfattare i 
enskilda länder att blicka utanför de egna nationsgränserna; fram 
till 2000-talet var Utbildningssverige sig självt nog – inspiration 
till utvecklingen av skolan hämtades sällan från utlandet och i 
den inhemska pedagogiska forskningen lyste hänvisningar till 
internationell forskning med sin frånvaro (Ringarp 2014). 

Men kritik har också riktats mot PISA (se Jakobson 2013). En 
del av kritiken tar sikte på att det endast är kunskaper i vissa 
ämnen som mäts i PISA medan andra ämnen – exempelvis sam-
hällsvetenskap, humaniora och praktisk-estetiska ämnen – faller 
bort (Landahl & Lundahl 2017). Även värdegrundade kunskaper 
(som ofta är mer svårmätta) utelämnas. Ett exempel som lyfts 
fram av Landahl & Lundahl (2017:13) är skollagens betoning av att 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar (SFS 2010:800, kap. 14). 
Detta är en aspekt som svårligen låter sig mätas vare sig i PISA 
eller i andra kunskapsmätningar – men likväl en aspekt som är 
central att ta i beaktande om vi vill använda utbildning som ett 
instrument för att forma vårt gemensamma framtida samhälle.  

Forskare har också ifrågasatt om proven verkligen mäter vad 
de är avsedda att mäta, eftersom det är oklart om de elever som 
presterar bra (respektive dåligt) på proven, som genomförs i 
skolmiljö, verkligen skulle klara av (eller inte klara av) uppgif-
terna i en framtida vardagsverklighet (Serder 2017, se även Sjø-
berg 2017). Detta mot bakgrund av att forskning har visat att 
samma uppgift utförd i olika kontexter kräver kognitivt olika 
förmågor (Lave 1988). På en övergripande nivå har kritik riktats 
mot att OECD:s utbildningspolitik, för vilken PISA är ett ut-
tryck, främst stöder sådana färdigheter som kan upprätthålla 
nationers ekonomiska konkurrenskraft och att denna ensidiga 



 
 

P I S A - P R E S S  

 17

och nyttoorienterade syn på människors bildningsbehov är be-
gränsande (Uljens 2009b:26). 

Vidare har flera forskare varnat för en tendens bland politiker 
och utredare att dra alltför långtgående slutsatser av PISA-resul-
taten (se Jakobsson 2013, Rutkowski & Rutkowski 2016). I ett 
upprop 2014 protesterade forskare och lärare från hela världen 
mot den betydelse PISA fått. I uppropet framhölls det bland 
annat att proven begränsar synen på utbildning (Niemann, Mar-
tens & Teltemann 2017). 

En förutsättning för att PISA ska kunna fungera som styr-
medel och policyskapande instrument är att OECD når ut med 
provresultaten och får genomslag för sina analyser, det vill säga 
att det pratas om PISA. I detta avseende är OECD i hög grad be-
roende av massmedierna. Att mediernas rapportering om PISA 
är betydelsefull för OECD framgår bland annat av det faktum att 
organisationen ägnar sig åt mediebevakning för att kartlägga vilka 
reaktioner på PISA som världens medier ger uttryck för (OECD, 
utan år a). Mediernas betydelse för PISA:s möjlighet att utöva 
inflytande över nationella utbildningssystem lyfts fram i följande 
citat av utbildningsforskaren Simon Breakspear (2014:6): 

As the media, policy makers and the public increasingly accept 
PISA as a robust and legitimate proxy for education system per-
formance, then PISA has the potential to shape the way in which 
they judge system performance, define policy problems, set im-
provement targets and enact policy borrowing and reform. In 
short, PISA indicators become the lens through which we come to 
understand our systems. [– – –] The public pressure caused by 
media attention on PISA can also exacerbate the reform debate. 

Medierapporteringen om PISA har kritiserats för att vara refe-
rerande och resultatfokuserad på ett ytligt sätt; rankningstabeller 
där länder jämförs med varandra står ofta i förgrunden, medan 
analyser och förklaringar i många fall saknas (Froese-Germain 
2010, Baroutsis & Lingard 2017). I en artikel som diskuterar 
PISA:s inflytande i Finland beskrivs studien som ett viktigt glo-
balt mätinstrument vars rika data både medier och policyskapare 
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borde lära sig att dra nytta av på ett bättre sätt (Sahlberg 2011). Till 
saken hör att PISA är en komplex studie som är svår att tolka och 
granska även för experter, vilket har föranlett forskare att upp-
mana OECD att vara tydligare med studiens begränsningar i sam-
band med resultatrapporteringen (Rutkowski & Rutkowski 2016).   

2.2. Medialisering och medielogik 

Mot bakgrund av att mediekonstruktioner står i fokus i denna 
rapport förs i följande avsnitt ett resonemang om medialisering 
och medielogik. 

Medierapportering skapar och återskapar (bilder av) världen, 
något som ligger till grund för uttrycket ”mediernas diskursiva 
makt” (t.ex. Engström 2008). Mediebilder skapas inte minst av 
skolan, i och med att medierapporteringen om skolan är riklig 
(Ivarsson Westerberg 2016). Och i samma ögonblick som me-
dierna rapporterar om skolan utövar de också ett visst mått av 
inflytande – över mediekonsumenternas tankar och perspektiv 
och i förlängningen över skolan och dess verksamhet (t.ex. 
Rönnberg, Lindgren & Segerholm 2013:181). Detta är en aspekt 
av mediernas makt i samhället. En annan aspekt är att sam-
hälleliga institutioner och verksamheter i allt högre grad anpas-
sar sig till medierna och medielogiken, en utveckling som brukar 
diskuteras i termer av medialisering (t.ex. Strömbäck 2009). Det 
innebär att samtidigt som medierna i hög grad dikterar villkoren 
för kommunikation i samhället blir de allt mer närvarande i 
andra institutioners verksamheter (Hjarvard 2009). Medierna 
fungerar både som aktör och som arena för andra aktörer (SOU 
1990:44). Detta har i sin tur bäddat för att olika institutioner och 
verksamheter – exempelvis OECD och politiska partier – använ-
der allt mer utvecklade strategier för att påverka medierna. I 
ljuset av denna samhällsutveckling är det angeläget för den som 
är intresserad av styrningen av skolan att studera hur medie-
rapporteringen om skolan utformas. Att PISA på senare år har 
framträtt som en central komponent i denna rapportering kan 
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relateras till att PISA-studien uppvisar flera särdrag som är väl 
förenliga med medielogiken. 

Begreppet medielogik används vanligen för att uppmärksam-
ma att mediernas ”format, organisation, interna arbetsvillkor, 
normer och behov av uppmärksamhet” (Strömbäck 2009:388) 
styr nyhetsurvalet och formar presentationen av medieinnehål-
let. Medielogiken tar sig uttryck på en rad olika sätt, till exempel 
genom konventionella principer för nyhetsvärdering – bland 
annat ett fokus på händelser snarare än på processer – och ge-
nom bruk av berättartekniker som tillspetsning, förenkling, po-
larisering, konkretion och gestaltandet av politik som ett strate-
giskt spel snarare än som sakfrågor (se Altheide & Snow 1979, 
Strömbäck 2009, Ghersetti 2012). Medielogiken innebär också 
att negativa händelser i regel anses ha ett större nyhetsvärde än 
positiva händelser (t.ex. Galtung & Ruge 1965). 

Flera forskare har uppmärksammat hur medielogiken påverkar 
politiken (t.ex. Meyer & Hinchman 2002, Strömbäck 2009). Den 
numera klassiska dagordningsteorin (agenda setting; McCombs & 
Shaw 1972) stipulerar att det som ägnas stor uppmärksamhet i 
medier också kommer att få stort utrymme i opinionsbildnin-
gen. Dagordningsteorin har fått omfattande empiriskt stöd av 
studier genomförda i flera länder (Shehata 2019). Teorin går 
dock inte så långt att den hävdar att medierna nödvändigtvis 
påverkar hur mediekonsumenterna uppfattar enskilda frågor. 
För den som ur en medievetenskaplig synvinkel vill studera den 
aspekten är i stället gestaltningsteorin (framing, t.ex. Tuchman 
1978, Entman 1993) ett användbart analysredskap. Gestaltnings-
teorin har beröringspunkter med det diskursanalytiska synsätt 
som tillämpas i föreliggande studie. 

Enligt Meyer och Hinchman (2002) – och i linje med nyss 
nämnda teorier – spelar medierna en roll i politiska processer 
samtidigt som de påverkar den allmänna uppfattningen om me-
dierelaterade frågor. PISA är otvivelaktigt en sådan fråga. Många 
människor får sin enda information om PISA via massmedier 
(jfr Fladmoe 2011), och därmed torde medierapporteringen om 
PISA ha en avgörande betydelse för de allmänt spridda bilder 
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och uppfattningar som finns om PISA. Mot bakgrund av me-
diernas stora diskursiva makt föreslår Meyer och Hinchman att 
medielitteracitet borde ingå som ett ämnesområde i det allmän-
na utbildningsväsendet. På så vis, menar de, kan medvetenhet 
skapas om hur specifika kommunikationsformat påverkar kon-
struktionen av budskap liksom publikens förväntningar och 
uppfattningar, vare sig denna publik består av ”vanliga medie-
konsumenter” eller beslutsfattare. En ambition med denna rap-
port är att bidra till att skapa en sådan medvetenhet. 

2.3 Skolgranskning 

PISA är en del av ett växande granskningslandskap präglat av 
bland annat medialisering. I följande avsnitt diskuteras skol-
granskning som fenomen. 

Under de senaste decennierna har granskningen av verk-
samheter ökat, något som föranlett Power (1997) att mynta be-
greppet granskningssamhället. Vanligt är, enligt Power, att gransk-
ning motiveras som ett medel att säkra kvalitet och underlätta 
medborgarnas/kundernas val. Granskning antas leda till ökad 
transparens och i förlängningen till effektivitet och kostnadskont-
roll, men granskning sammankopplas också med demokratiska 
värderingar och ideal (Faubert 2009). Samtidigt som tilltron till 
granskning som metod har ökat (Carlbaum et al. 2014) har även 
negativa konsekvenser lyfts fram, exempelvis att granskning leder 
till att logiker blandas och att uppmärksamheten snävas in (Ivars-
son Westerberg & Jacobsson 2013). 

Granskning är att betrakta som en form av styrning (t.ex. 
Carlbaum et al. 2014). I linje med detta ligger att granskningen 
skapar sitt granskningsobjekt (Carlbaum et al. 2014, jfr Serder 
2017). Det innebär att de grunder som granskningen bygger på 
får vissa aspekter av granskningsobjektet att framträda på be-
kostnad av andra. Endast på så vis blir ett objekt granskningsbart 
– och möjligt att styra. Granskning är vidare en praktik som ut-
förs av specifika aktörer med särskilda intressen. OECD, som 
står bakom PISA, uppger att organisationens målsättning är att 
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bidra till välstånd, jämlikhet, välbefinnande och lika möjligheter 
för alla (OECD, utan år b). Hur forskare (och andra) ser på 
OECD varierar. 

Medan Serder (2017:83) beskriver organisationen som ”en 
internationell intresseorganisation för ekonomisk tillväxt” talar 
Pettersson (2008:88) om OECD som en institutionaliserad kom-
munikationskanal för ideologispridning, och han betonar att 
ekonomiska orsaker bara kan ses som en av flera förklarings-
grunder till det utökade internationella inflytandet på nationella 
utbildningsideologier och utbildningssystem. Uljens (2009b:20) 
drar slutsatsen att avsikten med PISA och OECD:s utbildnings-
politik är att bidra till att skapa en homogen utbildningsmarknad 
och ett harmonierat utbildningssystem, vilket i sin tur gynnar 
”den mobilitet på arbetsmarknaden som upplevs som central”. 

Skolan är ett område som har varit föremål för omfattande 
granskning (Ozga 2013). Både i Sverige och internationellt finns 
i dag en rad aktörer på skolgranskningsområdet, vid sidan om 
eventuella statliga myndigheter (exempelvis svenska Skolinspek-
tionen) som fått skolgranskning i uppdrag. Exempel på andra 
skolgranskare är kommuner, internationella organisationer (som 
OECD), föräldraorganisationer, ideella organisationer och mass-
medier (Ivarsson Westerberg 2019). I granskningens spår följer 
reformer, avsedda att råda bot på missförhållanden som upp-
dagas. Faktum är att utbildning är ett av de mest reformerade 
områdena i den svenska offentliga sektorn. Mer än 70 statliga 
reformer genomfördes bara under åren 1990–2013 (Blomgren & 
Waks 2017). 

Under de senaste decennierna har skolans granskningsland-
skap dessutom förändrats kraftigt. Ivarsson Westerberg (2019) ur-
skiljer fyra tydliga förändringar i detta landskap: expansion, inter-
nationalisering, marknadisering och medialisering. De tre sist-
nämnda är förändringstrender som präglar hela vår samtid och de 
kan ses som drivkrafter bakom expansionen (Svensson 2017).  

Expansionen innebär att antalet granskare, granskningssys-
tem och jämförelser på skolområdet har ökat. Den bakomlig-
gande tanken är att publicering av resultat från diverse under-
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sökningar leder till konkurrens, vilket i sin tur leder till ökad kva-
litet (Pettersson 2013:182). Vidare har nationsrankningar fram-
trätt som centrala påverkansfaktorer när det gäller att styra ut-
bildningssystemen i Europa (Grek 2009). Nationsrankningar kan 
ses som en ny skolpolitisk strategi, som ligger i linje med både 
internationaliseringen och marknadiseringen med dess betoning 
av konkurrens. 

Till internationaliseringstrenden kan även två andra föränd-
ringar knytas: globalisering och betoning av expertis och veten-
skapliga metoder (Ivarsson Westerberg & Walczak 2016). Såväl 
skolsektorn som andra samhällssfärer har globaliserats. Globali-
seringen innebär bland annat att nya managementmodeller ska-
pas och färdas mellan olika kontexter i en aldrig sinande ström. 
En global kultur har uppstått med tonvikt på vetenskapliga me-
toder, som antas vara universellt gångbara, och lösningar som 
passar överallt. 

Både utbildningspolicy och styrning har under de senaste år-
tiondena influerats av tankegods från den privata sektorn (Carl-
baum et al. 2014:6). Detta kan ses som ännu ett utslag av mark-
nadiseringen. Pettersson (2010:265) menar att bakom kunskaps-
mätningarnas popularitet ligger den globaliserade marknadseko-
nomin, vars grund är ”en fokusering på konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt för att kontrollera den egna nationens möjlig-
heter”. Ekonomisk tillväxt är också ett övergripande mål som 
ligger till grund för konstruktionen av en gemensam europeisk 
utbildningspolitik (Segerholm 2014:23). EU har dock inte man-
dat att vara överordnad nationalstaterna och besluta om utbild-
ning – något som gäller i än högre grad för OECD – och därför, 
har det hävdats, används andra teknologier och tekniker för att 
styra den gemensamma policyarenan, exempelvis konstanta 
jämförelser och resultatmått i form av indikatorer samt skapan-
det av sammanhang där utbildningspolicy kan förmedlas och lä-
ras ut (Segerholm 2014:24, se även Grek 2009). Sett i ett interna-
tionellt perspektiv anses Sverige ha genomfört en ovanligt långt-
gående marknadsanpassning på utbildningsområdet (Carlbaum 
et al. 2014:6).  
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Att skolgranskningsfältet präglas av medialisering har att 
göra med mediernas ökade intresse för skolan, något som i sin 
tur kan relateras till det stora politiska intresset för skolfrågor. 
Under de svenska riksdagsvalen 2006, 2010 och 2014 var skolan 
en av de viktigaste valfrågorna (Svenska valforskningsprogram-
met 2018).4 Under samma period har PISA kommit att fram-
träda som en allt mer given referenspunkt när medierna rappor-
terar om skolan och skolpolitiken, vilket ligger i linje med att 
internationella jämförande kunskapsmätningar har framträtt 
som ett populärt redskap i granskningen av skolan.  

2.4 Forskning om PISA och medial skolgranskning 

I detta avsnitt refereras tidigare forskning om medial skol-
granskning med tyngdpunkt på studier av PISA i massmedierna.  

Baroutsis och Lingard (2017) undersöker medierapporterin-
gen om PISA i tio australiska nyhetstidningar åren 2000–2014. 
Under denna period ökade rapporteringen och det vanligaste var 
att artiklarna fokuserade på rankningar och jämförelser, där 
Australien ställdes mot högpresterande länder som Finland och 
Shanghai. I likhet med andra forskare argumenterar Baroutsis 
och Lingard för att medierapporteringen påverkar policyskapan-
de på utbildningsområdet.  

Även Pettersson (2008) menar att medierna spelar en stor roll 
för den betydelse som tillskrivs internationella kunskapsmät-
ningar i den skolpolitiska kontexten. I en analys av den svenska 
medierapporteringen i samband med resultatpresentationen av 
PISA 2000 konstaterar han att PISA används både som en fakta-
källa för nulägesbeskrivningar och som legitimering och dislegi-
timering av en förd skolpolitik. Detsamma gäller, enligt Pettersson, 
motsvarande medierapportering i Danmark, Norge och Finland.  

Annan forskning har visat på skillnader mellan olika länder i 
hur PISA används och vilken betydelse PISA tillmäts. Exem-

                                                                 
4 Enligt opinionsundersökningar gjorda i samband med det svenska valet 2018 
var skolan även då en av de viktigaste valfrågorna (t.ex. Sveriges Radio 2018). 



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 24 

pelvis konstaterar Hopfenbeck och Görgen (2017) i en kompara-
tiv undersökning av hur 2015 års PISA-resultat presenterades i 
norska och engelska massmedier att den norska medierappor-
teringen var betydligt mer positiv, trots att eleverna i de båda 
länderna gjorde ungefär lika bra ifrån sig. Hopfenbeck och Gör-
gen (2017, s. 200) sätter fingret på den stora betydelse som me-
dierapporteringen om PISA spelar i och genom följande formu-
lering: ”To address the changes in policy, a legitimate question is 
whether policy makers are more influenced by media responses 
than by PISA itself.” Martens och Niemann (2010) konstaterar 
att PISA får stor medieuppmärksamhet i vissa länder men inte i 
andra och att sådana skillnader kan föreligga trots att ländernas 
provresultat är snarlika. De föreslår att två faktorer kan öka medie-
uppmärksamheten: om utbildningspolicy framställs som en cent-
ral fråga på nationell nivå i det aktuella landet och om gapet 
mellan landets självbild och PISA-resultaten är stort.  

Även Fladmoe (2011) lyfter fram nationella skillnader. I en 
jämförande undersökning mellan Norge, Sverige och Finland 
med fokus på om och hur konsumtion av nyheter om PISA på-
verkar den allmänna opinionen om skolan fann han att det 
spelade roll vilken typ av nyhetsmedier människor tog del av: 
Det var mer sannolikt att en person som tog del av tidningar och 
public service kände till PISA än att en person som endast tog 
del av kommersiell tv gjorde det. Ett andra resultat var att i både 
Norge och Sverige tenderade människor att ha en mer negativ 
uppfattning om det nationella utbildningssystemet ju mer de tog 
del av tidningar och public service. Detta förhållande gällde dock 
inte för Finland, där eleverna klarat sig bättre i PISA.  

Fladmoe (2011) konstaterar vidare att PISA svarar väl mot 
fyra nyhetskriterier formulerade av Aglen (2007):  

 
• Aspekter av händelsen: PISA-resultat presenteras ofta i 

form av rankningslistor som är lätta att ta till sig för 
både journalister och mediekonsumenter, och om ele-
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verna i ett land lyckas bättre eller sämre än förväntat så 
är det en förvånande och sensationell händelse. 5  

• Identifikation: De flesta människor har erfarenhet av ut-
bildningsinstitutioner – både direkt och indirekt, ge-
nom familjemedlemmar och vänner – vilket gör nyheter 
om skolan lätta att identifiera sig med.  

• Aktörernas makt och status: Källorna bakom PISA bru-
kar presenteras som experter, och både journalister och 
mediekonsumenter torde därmed uppleva dem som på-
litliga och auktoritativa.  

• Media som produktionssystem: Eftersom det redan har 
rapporterats mycket om PISA i medierna är det lätt att 
bygga vidare på denna rapportering. 

Rönnberg, Lindgren och Segerholm (2013) studerar mediernas 
styrande roll i förhållande till skolan men med fokus på Skol-
inspektionen. Resultaten visar bland annat att det format som 
myndigheten använder i sin granskning – en kortfattad rapport 
som endast fokuserar på avvikelser – passar som hand i handske 
med medielogiken, som prioriterar negativa nyheter och berät-
telser med tydliga vinnare och förlorare. På så vis blir mass-
medierna en viktig länk i statens ansträngningar att styra genom 
inspektion, och relationen mellan inspektion och massmedier 
framstår som central för att Skolinspektionen ska nå ut med och 
få genomslag för sitt budskap. Likaså lyfts medielogiken fram 
som en avgörande faktor i Folke-Fichtelius (2003) undersökning 
av mediernas funktion och betydelse för utformningen av svensk 
utbildningspolitik. 

Ingen av de studier som tagits upp ovan undersöker dock hur 
PISA konstrueras språkligt i medierapporteringen.  

 
 
 
 

                                                                 
5 Jfr Galtung och Ruges (1965) begrepp nyhetsvärde, som överlappar med 
begreppet medielogik. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt och metodiskt står denna studie på två ben: syste-
misk-funktionell lingvistik (SFL) och språkvetenskaplig diskurs-
analys. I det följande redogör jag för dessa båda perspektiv. Ett 
särskildt avsnitt ägnas sedan åt bildspråk och symbolik, en as-
pekt som framträder som central i analysen. 

Enligt den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL), som ut-
vecklats av Michael Halliday (t.ex. Halliday & Matthiessen 2004), 
har språket två huvudfunktioner: att skapa och förmedla bilder 
av världen (den ideationella sidan av språket eller, lite slarvigt 
uttryckt, den innehållsliga sidan) och att skapa relationer (den 
interpersonella sidan av språket). Dessa båda funktioner fylls pa-
rallellt – en text kan alltid analyseras ur båda dessa perspektiv, 
vilket också görs i denna studie: Jag undersöker innehåll i artik-
lar där PISA omnämns och jag undersöker hur PISA används i 
det retoriska och mellanmänskliga samspel som artiklarna iscen-
sätter och möjliggör. Jag undersöker även vilka personer som 
synliggörs i artiklarna. Detta kan knytas till innehåll men också 
till den interpersonella sidan av språket i den mån läsaren er-
bjuds att identifiera sig med och/eller skapa en relation till perso-
nerna, vilket sker exempelvis när en person framträder som skri-
bent och uttrycker åsikter som läsaren kan reagera på. I analysen 
använder jag dock inte de grammatiska termer som är brukliga 
inom systemisk-funktionell grammatik. I den mån grammatiska 
termer förekommer i resultatredovisningen använder jag i stället 
termer från den traditionella grammatiken – detta för att göra 
rapporten tillgänglig för en bredare läsekrets. 

Om systemisk-funktionell lingvistik är det ena fundamentet i 
min undersökning är språkvetenskaplig diskursanalys, influerad 
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av Foucault och Fairclough, det andra. Att språkvetenskaplig 
diskursanalys används som teori och metod innebär att särskilt 
fokus läggs på språket som resurs för att uttrycka, skapa och om-
skapa diskurser. Med diskurs avses här, i Faircloughs och Wo-
daks (1997) anda, en ”social och kommunikativ praktik som står 
i ett dialektiskt förhållande till situationella och institutionella 
kontexter samt sociala (makt)strukturer” (Seiler Brylla, Westberg 
& Wojahn 2018, s. 15). Denna definition innebär att den diskur-
siva konstruktionen av världen får konkreta sociala konsekven-
ser. De bilder som diskursivt skapas av världen påverkar oss all-
deles oavsett vilka intentioner talaren/skribenten har. De kan 
också på ett medvetet sätt användas som redskap i styrning. 
Analysen som presenteras i denna rapport tar dock inte fasta på 
eventuella intentioner att styra utan intresserar sig för medie-
konstruktioners potential att fungera styrande. I linje med bland 
annat Fairclough (1992) strävar jag efter att inte bara beskriva 
mitt analysobjekt, det vill säga mediekonstruktioner av PISA. 
Snarare inriktas analysen på vilken kunskaps- och verklighets-
uppfattning som specifika konstruktioner ger uttryck för, vilket i 
förlängningen säger något om hur dessa konstruktioner kan in-
fluera kollektiva omvärldsuppfattningar. 

Med det diskursanalytiska angreppssättet följer en konstruk-
tivistisk språksyn. Det innebär att min utgångspunkt är att språ-
ket inte är en ren reflektion av en utomspråklig verklighet utan 
medskapare av verkligheten. Att språka är att representera och i 
varje representation finns ett inslag av konstruktion. Det är mot 
bakgrund av en sådan språksyn som begreppet mediekonstruk-
tion ska tolkas när det används i denna rapport.  

Med ett språkvetenskapligt diskursanalytiskt perspektiv ses 
dagstidningsartiklar som bärare av ideologiska och kultursocio-
logiska värden, och utgångspunkten är att dessa värden kan 
blottläggas genom detaljerad språkvetenskaplig analys. En sådan 
analys hjälper oss att se hur medietexter ger uttryck för och for-
mar verkligheten som social konstruktion (vår kunskap om och 
vårt förhållningssätt till verkligheten). 
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Språkvetenskapen erbjuder många redskap som kan använ-
das i en diskursanalys med hög grad av förankring i den kon-
kreta texten. Exempel på sådana redskap är textanalytiska be-
grepp som tema, grammatiska begrepp som verb6 och retori-
ska/stilistiska begrepp som synekdoke (se 3.1). De språkveten-
skapliga begreppen har jag använt i mina analyser av texterna. I 
rapportens resultatredovisning har jag dock minimerat använd-
ningen av sådana begrepp, återigen för att öka tillgängligheten. 

Samspelet mellan text och kontext är en grundbult i språk-
vetenskaplig (såväl som annan) diskursanalys. I min undersök-
ning fångas kontexten i hög grad med hjälp av begreppen dis-
kurs, som tar sikte på den ideationella sidan av språket (hur vi 
framställer världen) och genre, som tar sikte på den interperso-
nella sidan av språket (vad vi gör i vårt språkande) – även om jag 
undviker att excellera i användandet av dessa teoretiska begrepp. 
I Media discourse definierar Fairclough (1995:56) genre som ett 
språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en 
bestämd social praktik. Genren nyhetsartikel innebär traditio-
nellt att en journalist strävar efter att på ett så neutralt och 
opartiskt sätt som möjligt i informerande syfte rapportera om en 
händelse som bedöms ha nyhetsvärde, medan genren opinions-
artikel innebär att en skribent lägger fram sina egna synpunkter, 
argumenterar för dessa och på så vis försöker påverka läsaren. 
Vidare kan vissa tidningsartiklar ha som sekundärt – eller till 
och med primärt – syfte att underhålla, bland annat genom ett 
kreativt språkbruk. 

Den som vill nå ut med ett budskap är beroende av att be-
härska och ha tillgång till och kontroll över genren (exempelvis 
debattartiklar). Enligt Fairclough (2005:60) är genrer centrala för 
utövandet av styrning – han talar om genrer och nätverk av gen-
rer som ett nödvändigt existensvillkor för all form av aktion på 
distans och inte minst för styrning. Vidare hävdar Fairclough 
(2005), med hänvisning till Jessop (2002), att diskursiv förenk-
ling är en nödvändig strategi för den som vill påverka komplexa 

                                                                 
6 Den systemisk-funktionella motsvarigheten är process.  
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ekonomiska och politiska verkligheter. Diskursiv förenkling upp-
nås bland annat genom selektivitet i termer av vad som inklude-
ras. En detaljerad lingvistisk diskursanalys av texter kan blott-
lägga detta. 

3.1 Bildspråk och symbolik 

I vissa delar av undersökningen spelar bildspråk och symbolik en 
framträdande roll. Bildspråk – eller troper (bildliga uttryck) – 
strukturerar vårt tänkande genom att belysa vissa aspekter av en 
företeelse och placera andra utanför strålkastarljuset (t.ex. Goatly 
2011:2, Kjeldsen 2008:232). När vi uttrycker oss bildligt med 
hjälp av en så kallad synekdoke blir detta extra tydligt, eftersom 
tropen synekdoke innebär att ett ord ersätts med ett annat ord 
med vidare eller snävare betydelse. Den sistnämnda varianten är 
också känd under namnet pars pro toto, det vill säga ’delen för 
helheten’. Ett exempel är när någon säger ”Vi behöver två starka 
händer här” och menar att det behövs en stark person. Delen 
(händerna) står då för helheten (kroppen/personen). Att använ-
da ord och uttryck som strukturerar vårt tänkande och styr 
uppmärksamheten mot vissa aspekter av verkligheten på bekost-
nad av andra är ett sätt att utöva påverkan.  

I reklam används bildspråk både för att engagera läsaren 
(eller tittaren) kognitivt och emotionellt och för att skänka 
estetisk tillfredsställelse – men också för att distrahera (Kjeldsen 
2008:223). En utgångspunkt är att eftersom läsaren använder en 
del av sina kognitiva resurser till att avkoda och förstå troperna 
blir det mindre tankekraft kvar till invändningar och motargu-
mentation. Enligt Kjeldsen (2008:237) är synekdoken argumen-
tativ, eftersom den ”föreslår eller påtvingar mottagarna ett bestämt 
val” (kursivering i original). Att bildspråk uppmuntrar till ett 
känslomässigt engagemang innebär således att bruket av synek-
doke kan ses som en form av argumentation med hjälp av pathos.  

Bildspråk används medvetet av reklammakare och andra i 
syfte att utöva påverkan. Samtidigt är troper som synekdokeer 
grundläggande i mänsklig kommunikation och de används sä-
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kerligen ofta utan att talaren eller skribenten reflekterar över det 
på ett medvetet sätt. Troper spelar därmed en både naturlig och 
framträdande roll i diskursiv styrning.  

Gränserna mellan olika troper – till exempel metaforer (som 
bygger på likhet), metonymier (som bygger på en reell förbin-
delse) och synekdokeer – är inte skarpa (Kövecses 2010, se även 
Kjeldsen 2008, som beskriver synekdoke som en underkategori 
till metonymi). Vidare finns en tendens att tala om synekdoke 
främst när referenten är en sak (i vid bemärkelse), det vill säga 
ett fysiskt objekt bestående av olika delar och med tydliga grän-
ser (Kövecses 2010:179). Mot bakgrund av dessa omständigheter 
kan det många gånger vara enklare och mer klargörande att nöja 
sig med att konstatera att ett ord används bildspråkligt eller sym-
boliskt, utan att försöka specificera vilken trop det rör sig om. 

Även stilfigurer används i reklam – och uppmärksammas i 
viss mån i den analys som rapporten bygger på. Stilfigurer (även 
kallade figurer eller retoriska figurer) är språkliga redskap som 
används för att skapa stilistiska effekter. Exempel på stilfigurer är 
rim och parallellism (när samma sak uttrycks med andra ord i 
syfte att betona något). 
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4. Material och metod 

Analysmaterialet består av 204 artiklar publicerade i fyra poli-
tiskt obundna nyhetstidningar under ett års tid:  

 
• Dagens Nyheter (DN), som är Sveriges största prenu-

mererade morgontidning och som betecknar sig som 
liberal (Dagens Nyheter 2008). 

• Aftonbladet (AB), som är Sveriges största kvällstidning 
och som framhåller att ledarredaktionen är oberoende 
socialdemokratisk men att nyhetsredaktionen inte har 
någon politisk färg (Aftonbladet 2016). 

• Hufvudstadsbladet (HBL), som är den största svensk-
språkiga dagstidningen i Finland och som betecknar sig 
som liberal (Hufvudstadsbladet, utan år). 

• Vasabladet (VBL), som är den näst största svensksprå-
kiga dagstidningen i Finland. VBL är en politiskt obun-
den regional tidning7 med säte i österbottniska Vasa. 

Urvalet motiveras dels med att var och en av tidningarna är 
relativt stora, vilket kan förmodas innebära att de har ett relativt 
stort inflytande, dels med att jag eftersträvat ett analysmaterial 
med viss bredd (med avseende på tidningarnas profil, politiska 
färg och primära utgivningsområden och täckningsområden). I 
resultatpresentationen hämtas dock en övervägande del av exemp-
len från Dagens Nyheter, den tidning som bidragit med flest 
artiklar till undersökningen. 

                                                                 
7 Enligt personlig e-post från Vasabladets chefredaktör Nina Dahlbäck 24 
september 2019. 
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I materialet ingår alla artiklar som innehåller akronymen 
PISA publicerade under sista halvåret 2016 och första halvåret 
2017. Tidsperioden är vald med tanke på att resultaten av 2015 
års PISA-prov offentliggjordes i december 2016, närmare be-
stämt den 6 december. Denna händelse kan i en svensk kontext 
beskrivas som något av en vändpunkt, eftersom det visade sig att 
de svenska elevernas sammantagna provresultat för första gån-
gen i PISA-provens historia hade förbättrats jämfört med före-
gående provtillfälle. För Finlands del hade resultaten försämrats, 
men Finland låg fortfarande i topp bland deltagarländerna. En 
annan händelse som är relevant att nämna i sammanhanget är 
att en PISA-rapport om elevers välbefinnande (även den grun-
dad på 2015 års PISA-undersökning) presenterades i april 2017. 

I DN publicerades under den valda tidsperioden 105 artiklar 
innehållande akronymen PISA. Motsvarande siffror för övriga 
tidningar är 41 för Hufvudstadsbladet och 29 vardera för Afton-
bladet och Vasabladet. 

Artiklarna från Dagens Nyheter, Aftonbladet och Hufvuds-
tadsbladet samlades in genom en sökning i det digitala nyhets-
arkivet Retriever Research, medan artiklarna från Vasabladet 
samlades in genom en sökning i tidningens så kallade historiska 
arkiv på internet. Vid sökningarna beaktades samtliga förekom-
ster av akronymen PISA – skriven med gemener eller versaler, 
som eget ord eller som led i en sammansättning med eller utan 
bindestreck. Återkommande sammansättningar med PISA är till 
exempel PISA-studie, PISA-rapport, PISA-prov och PISA-resultat 
(i olika böjningsformer).  

För att besvara forskningsfrågorna har jag gjort en diskurs-
analys med fokus på textuella variabler, såsom teman, aktörer, 
vokabulär, grammatiska konstruktioner, troper och stilfigurer.  

Analysresultaten presenteras under tre övergripande rubriker:  
 

• Var och när: Redaktionella avdelningar och publice-
ringsfrekvens. 

• Vad och vem: Innehåll och aktörer. 
• Hur: Framställningar och funktioner. 
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Mot slutet av rapporten diskuteras analysresultaten mot bak-
grund av begreppet medielogik (t.ex. Altheide & Snow 1979, 
Strömbäck 2009, Ghersetti 2012). I fokus står symbiosen mellan 
OECD/PISA och massmedierna i ett medialiserat samhälle präg-
lat av granskning, internationalisering och marknadisering 
(Ivarsson Westerberg 2016, Svensson 2017). 

4.1 Några klargöranden 

Med PISA-ord åsyftas i rapporten ord där akronymen PISA 
förekommer ensamt eller som led i en sammansättning. I vissa 
fall när ordet PISA (utan efterled) förekommer i analysmaterialet 
är det oklart om referenten är studien/undersökningen, rappor-
ten eller proven. Därför talar jag ofta om PISA utan vidare speci-
ficeringar när övergripande resonemang förs om mina analys-
resultat. Av tydlighetsskäl använder jag genomgående stavnings-
sättet PISA (med versaler) och i sammansättningar med PISA 
använder jag bindestreck. Vid direkta citat återges dock ordet 
med det skrivsätt som används i källan. 

Med artikel avses här varje avgränsad text som publiceras i tid-
ningarna (det vill säga varje träff i Retriever Research). Det inne-
bär att även mycket korta texter räknas som artiklar, exempelvis så 
kallade puffar som publiceras på tidningens förstasida där de 
”flaggar” för en längre artikel eller ett artikelpaket i tidningen. Med 
journalist avses personer som arbetar för tidningen, det vill säga 
reportrar, ledarskribenter, kommentatorer och krönikörer, till skill-
nad från skribenter som sänder in material (framför allt debatt-
artiklar och insändare) till tidningen utan att arvoderas. 

I resultatredovisningen markeras exempel från tidningsartik-
lar med koder för att de ska kunna härledas till de artiklar som 
de hämtats från. Varje kod består av den vedertagna förkort-
ningen för respektive tidning (DN, AB, HBL respektive VBL), en 
gemen bokstav som anger undergenre (n för nyhetsartikel, o för 
opinionsartikel och ö för artikel som hänförts till kategorin 
Övrigt; se avsnitt 5) samt datumangivelse. Koden ABo160822 
indikerar således att citatet är hämtat från en opinionsartikel 
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(innehållande akronymen PISA) publicerad i Aftonbladet den 22 
augusti 2016. Vissa dagar publiceras flera artiklar om PISA (till-
hörande samma undergenre) i en och samma tidning, framför allt 
i samband med offentliggörandet av PISA-resultaten i december. 
De olika artiklarna särskils då från varandra genom att koderna 
förses med tillägg av gemen bokstav: a, b, c etc. 
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5. Var och när:  
Redaktionella avdelningar och 

publiceringsfrekvens 

Var i tidningen är chansen störst att hitta en artikel där PISA 
omnämns? Och när publiceras artiklar om PISA? För att besvara 
dessa frågor har jag undersökt på vilka redaktionella avdelningar 
som artiklar med omnämnanden av PISA publiceras samt hur 
publiceringen av artiklarna är spridd över året.  

De 204 artiklar som ingår i mitt analysmaterial redovisas i 
tabell 1.  

Tabell 1. Analysmaterial  

 DN AB HBL VBL Totalt 
Nyhetsartiklar 35 8 16 13 72 
Opinionsartiklar 52 19 23 12 106 
Övrigt 18 2 2 4 26 
Totalt 105 29 41 29 204 

Som framgår av tabell 1 består mer än hälften av materialet av 
opinionsartiklar, mer specifikt ledare, kommentarer, analyser 
och krönikor (skrivna av tidningsmedarbetare) samt debattartik-
lar, repliker och andra typer av insända texter (skrivna av per-
soner som inte är knutna till tidningen). En tredjedel består av 
nyhetsartiklar. Som nyhetsartiklar räknas här artiklar publice-
rade på sidor med vinjetterna Nyheter, Inrikes, Utrikes, Världen 
samt geografiska egennamn som Stockholm. (I mediearkivet Re-
triever Research etiketteras dessa artiklar vanligen Nyheter.) Res-
ten av artiklarna (i tabell 1 kategoriserade som Övrigt) är pub-
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licerade på avdelningar med namn som Sport, Helg, Boklördag, 
Fråga bibliotekarien, Namn & Nytt, Insidan samt Dagbok.8 Som 
synes är det framför allt i Dagens Nyheter som PISA dyker upp i 
artiklar som kategoriserats som Övrigt. Detta kan relateras till att 
PISA omnämns i långt fler artiklar i DN än i de övriga tidningar-
na. Förmodligen kan det också förklaras med att DN är en stor 
morgontidning med många redaktionella avdelningar i ett land 
där fokus på PISA är stort. Att PISA omnämns på flera redaktio-
nella avdelningar innebär att PISA framställs som relevant även 
för läsare som inte är inriktade på dagsnyheter i snäv bemärkelse. 

Vilken journalistisk undergenre det rör sig om är relevant i 
relation till fenomenet diskursiv styrning, eftersom opinionsma-
terial per definition fyller funktionen att utöva påverkan medan 
nyhetsartiklar enligt genrekonventionen strävar efter opartiskhet 
och neutralitet. Att PISA dyker upp i så många opinionsartiklar 
är intressant i ljuset av OECD:s uttalade intention att PISA ska 
vara policyskapande (Pettersson 2008:106). 

Tabell 2. Antal artiklar med omnämnande av PISA publicerade per 
månad 1 juli 2016–30 juni 2017 

Månad  Antal artiklar 
Jul 2016  5 
Aug 2016  17 
Sep 2016  3 
Okt 2016  10 
Nov 2016  13  
Dec 2016  72 
Jan 2017  14 
Feb 2017  4  
Mar 2017  10 
Apr 2017  23 
Maj 2017  11 
Jun 2017  12 
Totalt  204 

                                                                 
8 Även ett fåtal svårkategoriserade texter har kategoriserats som ”Övriga 
artiklar”. 
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Drygt en tredjedel av artiklarna (35 procent) publicerades i de-
cember, det vill säga den månad när 2015 års PISA-resultat 
offentliggjordes (se tabell 2). Detta visar att OECD har lyckats väl 
med att få genomslag i medierna i samband med lanseringen av 
PISA-resultaten. Av de 72 decemberartiklarna publicerades när-
mare hälften (33 stycken) i DN. 

5.1 Sammanfattning 

Mer än hälften av materialet består av opinionsartiklar och en 
tredjedel av nyhetsartiklar. Återstoden består av mer feature-
betonade artiklar publicerade på en rad olika redaktionella avdel-
ningar. Spridningen på flera redaktionella avdelningar innebär att 
PISA framställs som en relativt bred angelägenhet. Artiklar där 
PISA omnämns publiceras året runt men framför allt i december, 
när resultaten från 2015 års PISA-prov offentliggörs.  
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6. Vad: Innehåll  

Vilket är det huvudsakliga innehållet i artiklarna där PISA om-
nämns? För att undersöka detta har jag fokuserat på vad artiklarna 
handlar om i termer av övergripande teman och delteman.  

Med tema avses här vad artiklarna handlar om. Det innebär 
att när jag anger partipolitik som tema så betyder det att artikeln 
uttryckligen handlar om partipolitik, exempelvis genom att det 
inrikespolitiska opinionsläget redovisas och kommenteras. Opi-
nionsartiklar som inte specifikt handlar om politik antas inte ha 
politik som tema (även om det är en politiker som står bakom 
artikeln och dess budskap) utan temat är det ämne som står i 
fokus i artikeln (textens sakinnehåll), exempelvis skolan. För att 
avgöra vad som är temat i en artikel har jag utgått från rubrik, 
ingress, bilder och bildtexter, vinjettering, källor, omnämnda per-
soner (framför allt vilka kategorier av personer som omnämns, 
exempelvis politiker, forskare, lärare, elever) samt vad som fram-
ställs som känd respektive ny information. Deltema syftar på vad 
en del av artikeln handlar om. 

I det följande redovisas resultaten både för materialet som 
helhet och för de enskilda tidningarna. Dessutom görs jämförel-
ser mellan tidningarna.  

6.1 Artiklar om skolan 

I samtliga tidningar är – föga förvånande – skola och utbildning 
det vanligaste temat när PISA omnämns. I de flesta av dessa 
artiklar är skolan artikelns övergripande tema. I vissa artiklar är 
skolan dock ett deltema. Det gäller framför allt artiklar som 
handlar om det inrikespolitiska opinionsläget, publicerade i de 
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båda svenska tidningarna (se 6.1.1). I ett fåtal artiklar är läsning 
huvudtema utan att skola och utbildning för den skull nämns. 
Läsning är dock en aktivitet som är nära relaterad till skola och 
utbildning (samt till bibliotek, som vanligen omnämns i dessa 
artiklar). Internationella utblickar mot andra länders skolsystem 
görs i samtliga tidningar (se 6.1.2). 

Vilka är då de sakfrågor som tas upp i opinionsartiklarna och 
nyhetsartiklarna om skola och utbildning? De vanligaste skolte-
mana i det svenska materialet är segregation och bristande lik-
värdighet i det svenska skolsystemet, skolvalets vara eller inte 
vara samt olika typer av skolsatsningar och skolreformer, ge-
nomförda så väl som föreslagna. Ett annat vanligt tema är (vinst-
drivande) friskolors vara eller inte vara. Vidare handlar ett tiotal 
DN-artiklar om frågor relaterade till lärare, exempelvis att det 
råder brist på kvalificerade lärare eller att lärare är utsatta för 
press från elevernas föräldrar. PISA och skolan omskrivs dess-
utom i 6 DN-artiklar och 1 AB-artikel i samband med att 
TIMSS-resultaten presenteras i slutet av november. 

I det finländska materialet är bristande likvärdighet i skolan 
det enskilt vanligaste temat – det tas upp i närmare 40 procent av 
artiklarna (jämfört med 15 procent av artiklarna i det svenska 
materialet). I över hälften av dessa artiklar är det framför allt 
könsskillnader i den finländska skolan som står på tapeten. Att 
de finländska flickorna enligt 2015 års PISA-undersökning gått 
om pojkarna är ett resultat som slår igenom på bred front och 
skapar debatt. ”Där Finland tidigare var bäst i klassen med goda 
resultat leder vi nu i kunskapsskillnader mellan könen”, står det 
till exempel i en ledare i Hufvudstadsbladet publicerad den 14 
december 2016. Värt att notera är att artiklarna om könsskill-
nader nästan uteslutande publiceras i anslutning till offentlig-
görandet av PISA-resultaten (i december 2016) och i samband 
med att PISA släpper en rapport om elevers välbefinnande (i 
april 2017). Några artiklar i det finländska materialet fokuserar i 
stället på att finlandssvenska elever missgynnas i förhållande till 
finska elever. Sammantaget står den finlandssvenska skolan och 
dess elever i fokus i ett tiotal artiklar (varav några men inte alla 
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handlar om bristande likvärdighet), vilket kan relateras till att 
både Hufvudstadsbladet och Vasabladet är organ för den svensk-
språkiga minoriteten i Finland. I Hufvudstadsbladet rapporteras 
det även om bristande likvärdighet i den svenska skolan. 

I en grupp artiklar med anknytning till skolan är det snarast 
redovisningar av nationella provresultat och kommentarer av dessa 
som står i fokus. Denna typ av artiklar är betydligt vanligare i det 
svenska materialet. Det rör sig om artiklar som publiceras i spå-
ren av presentationerna av TIMSS-resultaten och PISA-resulta-
ten. De svenska tidningarna publicerar så många som 15 artiklar 
om PISA-resultaten den 7 december 2016, dagen efter OECD:s 
offentliggörande av resultaten – 9 artiklar i Dagens Nyheter och 6 
artiklar i Aftonbladet. Dessutom publicerar DN ett halvdussin 
artiklar där PISA omnämns i spåren av tillkännagivandet av 
TIMSS-resultaten i slutet av november. Övriga tidningar publice-
rar bara enstaka artiklar med redovisningar av TIMSS-resultaten. 

I de finländska tidningarna publiceras inte någon grundlig 
redovisning eller belysning av PISA-resultaten i direkt anslut-
ning till OECD:s offentliggörande av resultaten. Till saken hör 
att den 6 december är Finlands självständighetsdag, vilket inne-
bar att ingen av de båda finländska tidningarna kom ut dagen 
därpå. Ändå är det anmärkningsvärt att intresset för att redovisa 
och kommentera PISA-resultaten framstår som så mycket sva-
lare i det finländska materialet: Vasabladet publicerar inte någon 
artikel alls där PISA omnämns den 8 december (det vill säga 
första dagen då tidningen kommer ut efter OECD:s offentlig-
görande av resultaten). HBL publicerar visserligen tre artiklar 
där PISA omnämns den 8 december, men två av dessa artiklar 
handlar om något annat än skolan och PISA omnämns bara 
perifert i artiklarna, medan den tredje består av ett citat från 
svenska Aftonbladet publicerat under vinjetten Andras röster.  

Endast en av artiklarna i materialet har PISA och internatio-
nella kunskapsmätningar som ett övergripande tema utan att för 
den skull fokusera på 2015 års provresultat, nämligen en debatt-
artikel skriven av två forskare i nationalekonomi som gör en 
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kartläggning av tidigare internationella mätningar av svenska ele-
vers kunskapsresultat. 

6.1.1 Politisering  

En slående skillnad är den politisering av PISA som kommer till 
uttryck i det svenska materialet. Flera av de svenska artiklarna 
har partipolitik som huvudtema och i dessa artiklar är skolan, 
som nämnts ovan, ett deltema. Det gäller bland annat en handfull 
artiklar som redovisar mätningar av det inrikespolitiska opinions-
läget. I dessa artiklar diskuteras flera inrikespolitiska områden, 
varav skolan är ett. Artiklarna är uppbyggda på så vis att opinions-
siffror redovisas och kommenteras. Intressant är att det är journa-
listerna som för PISA på tal i nyhetsartiklar om och analyser av 
opinionsläget – åtminstone är det så det framställs i texterna, där 
PISA introduceras av journalister (och inte i citat av politiker). 
PISA används här, till synes på journalistens initiativ, som en 
förklaringsfaktor i analyser av det rådande opinionsläget. 

I det finländska materialet förekommer inga artiklar med 
redovisningar av det inrikespolitiska opinionsläget. Det behöver 
naturligtvis inte vara så att denna typ av artiklar saknas i de fin-
ländska tidningarna, bara att det inte publiceras några sådana 
artiklar med omnämnande av PISA (under den avgränsade tids-
perioden). Detta kan tolkas som att PISA inte anses ha samma 
partipolitiska/inrikespolitiska betydelse i Finland.  

I det svenska materialet förekommer vidare flera artiklar med 
skolpolitik (närmare bestämt partipolitik med fokus på skolan) 
som huvudtema. I dessa artiklar, varav ett tjugotal återfinns i DN 
och ett halvdussin i AB, omnämns partipolitiker och politiska 
partier, och det som står i fokus är deras agendor, satsningar och 
reformförslag. Det rör sig om både rapporterande nyhetsartiklar 
och argumenterande opinionstexter. Denna typ av artiklar är 
ovanliga i det finländska materialet. När de trots allt förekommer 
utgör de vanligen en del av Hufvudstadsbladets Sverigerappor-
tering. Att PISA i högre grad framstår som en politiserad före-
teelse i de svenska tidningsartiklarna kan relateras till att utbild-
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ningsfrågor historiskt sett har varit mer politiskt omstridda i 
Sverige än i Finland (se Fladmoe 2011:111). Även i dagens all-
männa utbildningsdebatt framhålls skolan som mer politiserad i 
Sverige än i Finland (t.ex. Bergling & Nejman 2013, Teir 2015). 

6.1.2 Internationella utblickar 

I samtliga tidningar görs internationella utblickar. I det finländ-
ska materialet ägnas en relativt stor andel av artiklarna åt ut-
rikesrapportering: mer än en fjärdedel av artiklarna i Hufvud-
stadsbladet och mer än en sjättedel av artiklarna i Vasabladet. Det 
rör sig dels om artiklar som handlar specifikt om PISA-resultaten 
och skolan i andra länder, dels om utrikesrapportering där skolan 
nämns utan att för den skull vara huvudtema. 

I Hufvudstadsbladet görs internationella utblickar mot två 
länder: Sverige och Estland. Sverige är det dåliga exemplet och 
Estland, vars resultat till och med var något bättre än Finlands i 
PISA 2015, det goda exemplet. Detta illustreras av exempel 1, 
som består av inledningen till en artikel rubricerad ”Disciplin 
bakom Estlands Pisasuccé”: 
 
1. När de svenska Pisaresultaten var som sämst vändes blickarna 

mot Finlands utbildningssystem. I stället kunde svenskarna ha stu-
derat Estland. Här utklassar landets elever sina svenska motsvarig-
heter i Pisa – trots betydligt mindre resurser. (HBLn161228) 

En annan artikel, med rubriken ”Sverige är ute efter våra lärare”, 
handlar om att Sverige rekryterar lärare från Finland för att råda 
bot på den svenska lärarbristen. De höga PISA-resultaten i Fin-
land framhålls här som något som legitimerar finländska lärare 
och får dem att framstå som kompetenta i omvärldens ögon. 

I 2 av de artiklar där Hufvudstadsbladet gör internationella 
utblickar står Estland i fokus (båda artiklarna är producerade av 
nyhetsbyråer), medan inte mindre än 9 av de 41 HBL-artiklarna 
helt eller delvis handlar om Sverige (dessa artiklar är skrivna av 
en HBL-reporter med Sverige som bevakningsområde). En 
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handfull av artiklarna där Sverige omnämns kan beskrivas som 
utrikesrapportering om svenska angelägenheter där inga eller få 
paralleller dras till Finland. Med andra ord finns ett visst fin-
ländskt intresse för hur svenskarna förhåller sig till PISA, åtmin-
stone som det avspeglas i artikelutbudet. Möjligen beror det på 
att finländarna fascineras (eller antas vara fascinerade) både av 
det stora svenska intresset för PISA och av den politisering som 
präglar den svenska PISA-debatten. Exempel 2, hämtat från 
Hufvudstadsbladet, tyder på detta: 
 
2. Det är nervöst i både Finland och Sverige inför att den senaste 

Pisa-mätningen offentliggörs i dag. [– – –] Ett är klart: I Sverige 
kommer diskussionen att i hög grad vara politisk. [– – –] Om 
intresset för skolmätningarna är stort i Finland, kan man säga 
att det är enormt i Sverige. [– – –] I Sverige är skolan nämligen 
i hög grad en politisk fråga. (HBLo161206) 

Av Vasabladets 29 artiklar består 5 av internationella utblickar: 2 
artiklar handlar om Sverige (alltså betydligt färre än i HBL), 2 om 
Estland (samma byråartiklar som publiceras i HBL) och 1 om 
Frankrike (publicerad i samband med det franska presidentvalet). 

Även Dagens Nyheter gör internationella utblickar i en hand-
full artiklar. I 3 artiklar står Finland i fokus och 1 artikel tar sikte 
på den asiatiska skoltraditionen med anledning av att många asia-
tiska länder har höga PISA-resultat. Diagram över de nordiska 
ländernas PISA-resultat publiceras liksom rankningslistor med de 
länder som ”toppar” PISA i respektive ämne (DNn161207a). Värt 
att notera är att liknande rankningslistor och jämförande dia-
gram över olika länders PISA-resultat lyser med sin frånvaro i 
det finländska materialet.9  

De internationella utblickarna i Dagens Nyheter publiceras 
alla i samband med offentliggörandet av PISA-resultaten. För de 
finländska tidningarnas del gäller att de internationella ut-
                                                                 
9 Däremot publiceras en byråartikel med rankningslistor baserade på 
TIMSS-resultaten i båda de finländska tidningarna i samband med att dessa 
resultat offentliggörs (HBLn161130 respektive VBLn161130). 
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blickarna är mer spridda över året. I materialet från Aftonbladet 
görs inga internationella utblickar.  

6.2 Artiklar som inte handlar om skolan 

I materialet förekommer ett antal artiklar där PISA och skola/ut-
bildning endast omnämns i ett par meningar. Ett exempel är en 
en intervju med Sveriges dåvarande inrikesminister Anders Yge-
man apropå en artikelserie på temat ”Männen som skjuter” 
(DNö170517). Intervjun handlar om det eskalerande vapenvål-
det och i en kort passage nämns vikten av att vända skolutvecklin-
gen i utsatta områden. I detta sammanhang förekommer formu-
leringen ”sjunkande PISA-resultat”. Ett annat exempel är en artikel 
om en möjlig framtida kolonisering av planeten Mars där NASA-
direktören Charles Camarra, som sägs ha noterat Finlands PISA-
resultat, citeras då han hävdar att NASA och Finland behöver sam-
arbeta, eftersom Finland har ”en utmärkt utbildning och utmärkta 
lärare” medan NASA har utmaningarna (HBLn160903).  

De svenska PISA-resultaten nämns också i två årskrönikor 
publicerade mot slutet av 2016. Talande är att båda dessa års-
krönikor handlar om Sverige – trots att den ena är publicerad i 
en finländsk tidning. Några liknande årskrönikor över Finland, 
med omnämnanden av PISA, återfinns inte i materialet. Åter-
igen en indikation på att PISA tillmäts större betydelse i Sverige 
än i Finland – åtminstone är detta den bild som tidningsläsaren 
tar del av. 

I vissa artiklar omnämns inte skola och utbildning över 
huvud taget. I dessa artiklar används PISA snarast som en sym-
bol för att framhäva något. Det är då vanligen en specifik bety-
delseaspekt av PISA som står i förgrunden, exempelvis PISA som 
symbol för vår tids upptagenhet av det mätbara (se 8.7). I andra 
fall fungerar PISA närmast som ett slags nationellt emblem och 
kopplingen till skolan är om inte obefintlig så åtminstone be-
tydligt försvagad (se 8.9). Dessa sätt att använda PISA symboliskt 
förekommer främst i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. 
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Hufvudstadsbladet skiljer ut sig genom att en ovanligt stor 
andel av artiklarna – uppemot en tredjedel – inte har PISA eller 
skola och utbildning som huvudtema eller deltema. Dessa artik-
lar, där PISA snarast är ett parentetiskt inskott, handlar i stället 
om exempelvis hållbar utveckling, rättsskyddssystemet för asyl-
sökande, socialt arbete samt internationellt samarbete.  

6.3 Sammanfattning 

Vanligast är att PISA omnämns i artiklar som på ett övergripande 
plan handlar om skola och utbildning. Sett till materialet som 
helhet är bristande likvärdighet det mest frekventa skoltemat. I det 
finländska materialet finns ett stort fokus på att pojkarna presterar 
sämre än flickorna i PISA. I det svenska materialet konkurrererar 
en rad teman med bristande likvärdighet, framför allt skolvalet, 
friskolors vara eller inte vara samt skolsatsningar och skolrefor-
mer. Därtill kommer resultatredovisningar och kommenterar i 
samband med offentliggörandet av 2015 års PISA-resultat. I samt-
liga tidningar görs dessutom internationella utblickar i form av 
artiklar om skolan i andra länder. 

Specifikt för det svenska materialet är att PISA omnämns i en 
rad artiklar om inrikespolitik där skolan är ett deltema. Därmed 
framstår PISA som en i hög grad politiserad företeelse.  

I vissa artiklar används PISA snarast som symbol. I en del av 
dessa texter nämns inte skolan över huvud taget. När PISA 
används som symbol är det vissa betydelseaspekter av PISA som 
framhävs. Exempelvis kan PISA användas som symbol för vår 
tids upptagenhet av det mätbara.  
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7. Vem: Aktörer 

Vilka (kategorier av) personer förekommer i artiklar där PISA 
omnämns? Och vem är det som skriver om PISA? För att under-
söka detta fokuserar jag på vilka kategorier av personer som 
representeras i skrift och bild. Därtill kartläggs vilka skribenter 
som står bakom artiklarna: dels undersöks vilka kategorier av 
personer som skriver opinionsartiklar (se 7.2), dels kartläggs hur 
många skribenter som står bakom artiklarna och i vilken mån 
enstaka skribenter svarar för en stor andel av artiklarna i mate-
rialet (se 7.1). Genom kartläggningen av antalet skribenter går 
det att utläsa om det i hög grad är enstaka individer som står 
bakom de konstruktioner av och diskurser om PISA som ana-
lyseras i studien eller om dessa konstruktioner och diskurser är 
mer allmänt spridda i den meningen att de uttrycks och används 
av flera personer.  

Med aktörer avses i det följande sociala aktörer i Van Leeu-
wens (2008:23) bemärkelse, det vill säga deltagare i sociala prak-
tiker. I min analys används termen enbart om personer. Perso-
nerna behöver inte framställas som agenter (med andra ord be-
höver de inte i texten framställas som att de gör något) för att 
benämnas aktörer. Aktörerna i materialet är både de personer som 
omskrivs i artiklarna och de personer som skriver artiklarna.  

Det första avsnittet som följer nedan (7.1) fokuserar på samt-
liga skribenter bakom artiklarna, såväl journalister (anställda av 
medieföretagen) som andra. Här görs också en utvikning om spe-
cialreportrar i allmänhet och skolreportrar i synnerhet. Det andra 
avsnittet (7.2) fokuserar uteslutande på aktörer utanför mediehusen.  
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7.1 Skribenter – en översikt 

Det är en månghövdad skara skribenter som står bakom mate-
rialet. Debattartiklarna är signerade av bland andra politiker, 
policyprofessionella,10 forskare och fackförbundsrepresentanter, 
medan det är reportrar och anställda på tidningarnas ledarredak-
tioner (i denna rapport med en sammanfattande benämning 
kallade journalister) som står bakom ledare, krönikor, kommen-
tarer, analyser och nyhetsartiklar. Därtill kommer ett fåtal läsare 
som har skrivit insändare eller bidragit med material i form av 
korta texter publicerade på Dagens Nyheters kåserande avdel-
ning Namn & Nytt. 

Av de 204 artiklar som ingår i analysmaterialet är 164 sig-
nerade med personnamn och 40 osignerade eller endast signe-
rade med namnet på en nyhetsbyrå. Bakom de 164 artiklar som 
är signerade med personnamn står 119 unika skribenter.11  

Det vanligaste är att en unik skribent har skrivit 1 artikel. Ett 
tjugotal skribenter står bakom 2–3 artiklar vardera. Det innebär 
inte nödvändigtvis att de har skrivit flera olika artiklar utan drygt 
hälften av dem står bakom (partiella) dubbletter, det vill säga 
artiklar som förekommer i två tidningar.12 Ingen skribent har 
skrivit mer än två debattartiklar. 

                                                                 
10 Med policyprofessionella avses aktörer inom den politiska sfären som inte 
är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel politiskt 
sakkunniga, talskrivare och personer knutna till tankesmedjor (Garsten, 
Rothstein & Svallfors 2015). 
11 När flera personer uppges ha samförfattat en artikel har jag räknat dem 
som en kollektiv skribent. Analysmaterialet innehåller 13 signerade, samför-
fattade artiklar. I samtliga 13 fall är konstellationen av personer som signerat 
artikeln unik. Jag räknar därför med 13 unika kollektiva skribenter. Antalet 
individuella unika skribenter är således 106. 
12 Med andra ord är drygt en tiondel av artiklarna som ingår i analysmate-
rialet (partiella) dubbletter. Det rör sig om 7 artiklar från finländska nyhets-
byråer (som i vissa fall har bearbetats av Hufvudstadsbladet respektive Vasa-
bladet), 1 insändare samt 1 debattartikel som publicerats i båda de finländska 
tidningarna samt 3 citat (från andra tidningar) som publicerats i de finländska 
tidningarna under vinjetten Andras Mening respektive Andras Röster.  
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De enskilda skribenter som har skrivit flest artiklar i materia-
let är journalister: En politisk kommentator på Dagens Nyheter 
har skrivit 8 artiklar och en reporter i tidningens politikergrupp 
har skrivit 9 artiklar. Den sistnämnda rapporterar bland annat om 
de partipolitiska opinionsmätningar som DN gör tillsammans 
med marknadsundersökningsföretaget Ipsos. Vidare har Hufvud-
stadsbladets Nordenkorrespondent skrivit 8 artiklar och en ledar-
skribent på HBL har signerat 4 artiklar. Det faktum att två av de 
flitigaste skribenterna är svenska journalister med politik som 
bevakningsområde är talande för den politisering av PISA som 
präglar det svenska materialet (se 6.1.1 och 7.2). Att den tredje av 
de mest frekvent förekommande journalisterna är en finländsk 
reporter med Sverige och övriga Norden som bevakningsområde 
säger i sin tur något om hur synen på PISA skiljer sig åt mellan 
Sverige och Finland; det stora svenska intresset för PISA betraktas 
uppenbarligen som något anmärkningsvärt i Finland i den bemär-
kelsen att det bryter mot det invanda, och därmed är det – enligt 
medielogikens gyllene principer – värt att rapportera om. 

Att spridningen på skribenter är så pass stor borgar för att 
analysmaterialet som denna studie bygger på inte är färgat av ett 
fåtal individer. Jag gör inte anspråk på att uttala mig om något 
annat än om mediekonstruktioner i de tidningar som ingår i min 
analys, men chansen att analysresultaten säger något mer all-
mänt om mediekonstruktioner av PISA ökar ändå tack vare det 
stora antalet skribenter. 

7.1.1 Om specialreportrar – en utvikning  

I boken Specialreportern – framväxt, funktion, framtid (von 
Krogh, 2011) skriver Lars-Åke Engblom (2011) om hur fack-
reportrarna gjorde sitt intåg i den svenska pressen på 1950- och 
60-talen. En föregångare på området var Expressen och dess 
redaktionschef Carl-Adam Nycop, som ville ge tidningen mera 
kvalitet och substans genom att utbilda en grupp reportrar för 
speciella bevakningsuppgifter. En av dessa nya så kallade kvali-
tetsreportrar var Torbjörn Carle, som bevakade skolfrågor (och 
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som senare blev chefredaktör för Skolvärlden, Lärarnas Riksför-
bunds tidning). Undersökningar som gjorts vid JMG (Institu-
tionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göte-
borgs universitet) tyder på att specialiseringen på tidningsredak-
tionerna avstannade under 1990-talet (Nygren 2011:140).  

En undersökning av fyra storstadstidningar, fem lokal/regio-
naltidningar och tre etermedieredaktioner i Sverige visar att an-
talet specialreportrar från 1990 till 2010 minskade med 15 pro-
cent samtidigt som det totala antalet reportrar minskade med 11 
procent (Sjöström 2011). Det var storstadspressen som stod för 
minskningen – på övriga redaktioner ökade både antalet repor-
trar och antalet specialreportrar något under den nämnda tids-
perioden. Värt att notera är att den generella minskningen inte 
var jämnt spridd över alla typer av specialreportrar – tvärtom 
hade det skett en 10-procentig ökning av reportrar med ”sam-
hälle/politik” som specifikt bevakningsområde (Sjöström 2011).  

Det finns, mig veterligen, ingen senare kartläggning av spe-
cialreportrar på svenska nyhetstidningar, men att ingen av de 
skribenter som har skrivit mer än 3 artiklar om PISA i mitt ana-
lysmaterial har skola och utbildningsområde som specifikt 
bevakningsområde avspeglar möjligen det faktum att det nu-
mera är sällsynt med särskilda skolreportrar. Detta är i så fall 
olyckligt inte minst för rapporteringen om PISA; med tanke på 
att PISA-studien anses vara svår att tolka och granska (Rutkow-
ski & Rutkowski 2016) skulle rapporteringen om PISA förmod-
ligen tjäna på att det fanns reportrar med specialkunskaper på 
skolområdet. 

7.2 Aktörer utanför mediehusen 

Politiseringen av PISA (se 6.1.1) är tydlig i det svenska materialet 
även när undersökningen inriktas på aktörer utanför medie-
husen. Samtidigt är det pedagogiska anslaget mer framträdande i 
det finländska materialet. I följande avsnitt undersöks vilka per-
soner som omnämns i artiklarna och vilka personer som står 
bakom debattartiklar och insändare. Vad som står i fokus är inte 
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individer utan de i sammanhanget relevanta kategoriseringar 
som kan göras av dessa individer. De kategorier av aktörer som 
utkristalliserat sig som mest framträdande är (parti)politiker, 
forskare och en kategori som jag valt att kalla ”skolans fotfolk” 
och som främst består av elever, lärare och rektorer. (Förekom-
sten av elever, lärare och rektorer i materialet är så pass begrän-
sad att jag inte ansett det meningsfullt att redovisa dem som 
separata kategorier.)  

I det följande presenteras först resultaten för det svenska mate-
rialet. Därefter redovisas resultaten för det finländska materialet 
parallellt med att en jämförelse görs.  

7.2.1 Det svenska materialet 

I det svenska materialet förekommer i genomsnitt lite mer än en 
partipolitiker i varje artikel, en forskare i var tredje artikel samt 
en elev eller lärare i var fjärde artikel. Siffrorna kan också ut-
tryckas på följande vis: 1,1 partipolitiker per artikel, 0,4 forskare 
per artikel samt 0,2 personer som kan sorteras in i kategorin 
”skolans fotfolk” per artikel. Dessa siffror säger alltså något om 
antalet förekomster i relation till antalet artiklar. Men i realiteten 
är aktörerna naturligtvis inte jämnt spridda över materialet. I 
praktiken ser det ut så att partipolitiker förekommer i närmare 
hälften av artiklarna, forskare i drygt en fjärdedel av artiklarna 
och elever och lärare i drygt en tiondel av artiklarna. Att andelen 
artiklar med elever och lärare inte är större beror på att framför 
allt elever ofta förekommer ”hopklumpade” i en och samma 
artikel; eleverna intervjuas vanligen i grupp.  

Politiker och forskare omnämns i både nyhetsartiklar och de-
battartiklar, medan elever och lärare vanligen förekommer i 
nyhetsartiklar. Något fler forskare än partipolitiker har signerat 
debattartiklar (men i DN står dessutom ett halvdussin så kallade 
policyprofessionella bakom debattartiklar, och om policyprofes-
sionella och partipolitiker slås ihop till en gemensam politikerkate-
gori blir den kategorin större än kategorin forskare). Vid ett 
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enstaka tillfälle står en elev (som presenterar sig som både elev och 
medlem i ett politiskt ungdomsförbund) bakom en insändare.  

De vanligast förekommande politikerna är den dåvarande ut-
bildningsministern Gustav Fridolin (MP) och den tidigare utbild-
ningsministern Jan Björklund (L), som omnämns ett trettiotal 
gånger vardera i det svenska materialet. Därefter kommer stats-
minister Stefan Löfven (S), som omnämns ungefär hälften så 
många gånger. Bland forskarna är det inte någon enskild person 
som dominerar. 

I linje med den politisering av PISA som är framträdande i 
det svenska materialet är den vanligaste artikelillustrationen 
foton av politiker. Totalt finns ett femtiotal foton av politiker i 
det svenska materialet. En tredjedel av artiklarna i Aftonbladet 
och närmare en femtedel av artiklarna i DN är illustrerade med 
foton av politiker. En nästan lika stor andel av artiklarna är illu-
strerade med så kallade genrebilder som fungerar som allmänna 
illustrationer och som kan återanvändas. Den vanligaste genre-
bilden är ett foto taget från den bakre delen av ett klassrum. Det 
karaktäristiska motivet består av elever som räcker upp handen 
(i förgrunden – eleverna syns bakifrån) och en suddig lärare (i 
bakgrunden). Människorna på dessa genrebilder är inte namn-
givna och knappast möjliga att identifiera. Sammanfattningsvis 
framträder politiker som individer i bildmaterialet, elever och 
lärare framträder i stor utsträckning som kollektiv, som en 
namnlös massa – och forskare framträder knappt alls. 

Det finns vissa skillnader mellan Dagens Nyheter och Afton-
bladet. För det första är andelen forskare tre gånger större i 
Dagens Nyheter än i Aftonbladet. För det andra är det mycket 
mer sällsynt med elever och lärare i Aftonbladet, vilket kan 
tyckas förvånande med tanke på att Aftonbladet (2016) enligt 
tidningens redaktionella policy ska ”utgå från läsarens perspek-
tiv” och ”ge röst åt människor som annars har svårt att göra sig 
hörda”. I Aftonbladets 29 artiklar förekommer endast enstaka 
elever och lärare och en handfull forskare medan politikerna är 
lika många som antalet artiklar.  
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I det svenska materialet förekommer vidare ett tiotal repre-
sentanter för fackliga lärarorganisationer. Dessa återfinns nästan 
uteslutande i Dagens Nyheter. 

7.2.2 Det finländska materialet  

I det finländska materialet förekommer i genomsnitt en forskare 
i 8 av 10 artiklar, skolans fotfolk i 4 av 10 artiklar och politiker i 3 
av 10 artiklar. Siffrorna kan också uttryckas så här (för att under-
lätta en jämförelse med det svenska materialet): 0,8 forskare per 
artikel, 0,4 aktörer som kan sorteras in i kategorin ”skolans 
fotfolk” per artikel samt 0,3 politiker per artikel. I jämförelse 
med det svenska materialet är alltså antalet politiker per artikel 
betydligt färre i det finländska materialet (och dessutom är det 
sällsynt med policyprofessionella i de finländska artiklarna) 
medan antalet forskare och aktörer i kategorin ”skolans fotfolk” 
är fler (se tabell 3).  

Tabell 3. Aktörer i analysmaterialet – antal aktörer per artikel 

 Det svenska 
materialet  

Det finländska 
materialet  

Politiker 1,1 0,3 
Forskare 0,4 0,8 
”Skolans fotfolk” 0,2 0,4 

 I det finländska materialet är forskarna mer än dubbelt så 
många som politikerna, medan politikerna i det svenska mate-
rialet är nästan tre gånger så många som forskarna. Anmärk-
ningsvärt är också att ”skolans fotfolk” förekommer i högre grad 
än politiker i det finländska materialet, vilket inte är fallet i det 
svenska. Liksom i det svenska materialet återfinns i det finländska 
ett tiotal representanter för lärarorganisationer, främst fackför-
bund. (Dessa finns inte representerade i tabellerna.) I det fin-
ländska materialet förekommer dessutom flera personer som 
arbetar med skolfrågor utan att vara vare sig forskare eller fack-
förbundsrepresentanter (eller för den delen politiker), exempel-
vis en kanslichef på Undervisningsministeriet samt ett skolråd. 
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Förekomsten av dessa personer bidrar, vid sidan av de många 
forskarna, till reproduktionen av en pedagogisk PISA-diskurs. 

Ser vi i stället till andelen artiklar med olika aktörer i det fin-
ländska materialet så förekommer forskare i närmare hälften av 
artiklarna och politiker i närmare en fjärdedel av artiklarna. Även 
här är förhållandet alltså det omvända jämfört med det svenska 
materialet: forskarna dominerar över politikerna (se tabell 4). På 
en punkt finns en likhet mellan de båda materialen: även de fin-
ländska eleverna förekommer gruppvis; med andra ord möter vi 
dem ofta som ett kollektiv då de intervjuas. Lärare, elever och rek-
torer förekommer i knappt en sjättedel av artiklarna. 

Tabell 4. Andelen artiklar med specifika kategorier av aktörer angivet  

 Det svenska 
materialet (%) 

Det finländska 
materialet (%) 

Politiker 46 23 
Forskare 28 46 
”Skolans fotfolk” 12 16 

Forskare och politiker omnämns i både nyhetsartiklar och opi-
nionsartiklar i det finländska materialet, men det är relativt 
ovanligt att de står bakom debattartiklar eller insändare.  

Även i det finländska materialet är Gustav Fridolin och Jan 
Björklund – tillsammans Sanni Grahn-Laasonen, undervisnings-
minister i Finland 2015–2019 – de mest frekventa politikerna, 
om än med betydligt färre förekomster än i Dagens Nyheter och 
Aftonbladet (Fridolin omnämns 3 gånger och Björklund 2 gån-
ger i det finländska materialet). Fridolin och Björklund om-
nämns i Hufvudstadsbladets Sverigerapportering, alltså i artiklar 
om Sverige.  

De vanligast förekommande forskarna i det finländska mate-
rialet är Jouni Välijärvi, professor vid Jyväskylä universitet, och 
Michael Uljens, vid Åbo akademi, som omnämns ett halvdussin 
gånger vardera (alltså fler gånger än någon politiker i det fin-
ländska materialet). Välijärvi är PISA-koordinator i Finland. 
Uljens gör i en intervju i Vasabladet ett utspel om vad han ser 
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som skolans långvariga feminisering i Finland. Detta utspel 
väcker debatt och ger även eko i Hufvudstadsbladet. 

Ingen bildkategori dominerar i det finländska materialet. Fler 
forskare än politiker avbildas, men det rör sig sammanlagt om 
ett litet antal bilder. Genrebilder av elever i skolmiljö är heller 
inte lika vanliga i det finländska materialet, men de förekommer 
och även i det finländska materialet är eleverna då främst avbil-
dade bakifrån, vilket innebär att de inte framstår som identifier-
bara individer utan som representanter för kollektivet elever. 

Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan de två fin-
ländska tidningarna är att politiker är mer frekventa i Hufvud-
stadsbladet än i Vasabladet (även när hänsyn tagits till antalet 
artiklar). Talande är att två tredjedelar av politikerna som om-
nämns i HBL är svenska politiker som förekommer i artiklar om 
Sverige. Att politikerna är vanligare i HBL kan alltså relateras till att 
denna tidning har en högre grad av Sverigerapportering än VBL. 

7.3 Sammanfattning 

Av de 204 artiklar som ingår i analysmaterialet är 164 signerade 
med personnamn. 13 av de signerade artiklarna är samförfattade. 
Återstår gör 151 signerade artiklar skrivna av 106 unika indi-
viduella skribenter. Att spridningen på skribenter är så pass stor 
borgar för att analysmaterialet som denna studie bygger på inte 
är färgat av ett fåtal individer.  

Det vanligaste är att en unik skribent har skrivit 1 artikel. 
Endast fyra skribenter, samtliga journalister, har skrivit mer än 3 
artiklar. Att ingen av dessa journalister har skola och utbildnings-
område som specifikt bevakningsområde avspeglar möjligen det 
faktum att det numera är sällsynt med särskilda skolreportrar. 
Detta är i så fall olyckligt inte minst för rapporteringen om PISA; 
med tanke på att PISA-studien anses vara svår att tolka och 
granska skulle rapporteringen om PISA förmodligen tjäna på att 
det fanns reportrar med specialkunskaper på skolområdet. 

När det gäller aktörer utanför mediehusen (det vill säga per-
soner som omnämns i artiklarna eller som står bakom insänt 
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material) är politiker den dominerande kategorin i det svenska 
materialet, medan forskare är en mer framträdande kategori i det 
finländska materialet. Det bidrar till att förstärka politiseringen 
av PISA i det svenska materialet, medan PISA i det finländska 
materialet i högre grad framstår som förankrat i en pedagogisk 
diskurs. Elever och lärare är relativt sällsynta i artiklarna, bortsett 
från genrebilder av anonyma elevkollektiv. När elever väl före-
kommer i den skriftliga texten intervjuas de ofta i grupp, vilket 
innebär att de fortfarande framträder som kollektiv. 
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8. Hur: Framställningar och 
funktioner  

Hur omtalas, framställs och används PISA? För att undersöka 
detta har jag skärskådat formuleringar, troper och stilfigurer och 
resonerat kring deras verkan. Här analyseras texterna i högre grad 
än tidigare på mikronivå. Hur PISA omtalas syftar på vilka for-
muleringar och troper som förekommer när PISA omnämns. I 
samklang med den omgivande texten bidrar dessa formuleringar 
till att framställa PISA på vissa sätt, exempelvis som en väckar-
klocka eller som en tävling. Hur PISA används syftar på vilka 
funktioner PISA fyller, antingen mer avgränsat i texten (där PISA 
exempelvis kan användas som aktualitetsmarkör) eller i den värld 
som texten skildrar (till exempel när en politiker i en nyhetsartikel 
citeras och använder PISA-resultaten som ett argument).  

Först några ord om den tunna skiljelinjen mellan framställ-
ning och funktion: När något, exempelvis PISA, används på ett 
visst sätt (funktion) innebär det också att det framställs på ett 
visst sätt (framställning). För att ta ett konkret exempel: När 
PISA används som facit framställs PISA också som facit. Och när 
PISA framställs som facit blir PISA också i viss mån ett facit. Det 
ligger i linje med en konstruktivistisk språksyn att det upprepade 
bruket av PISA som facit i viss mån gör PISA till ett facit i vår ge-
mensamt konstruerade verklighet. Därmed går det i praktiken 
inte att dra någon skarp gräns mellan framställning och funktion 
– eller för den delen mellan text och någon form av verklighet 
utanför texten. 

Inte heller går det att dra någon skarp gräns mellan funktio-
ner på olika nivåer eller i olika sammanhang, även om det teo-
retiskt går att urskilja flera nivåer eller sammanhang i analysen 
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som redovisas i det följande: Å ena sidan undersöker jag vilka 
funktioner PISA fyller i texten (intratextuellt). Å andra sidan dis-
kuterar jag vilka funktioner PISA fyller på en samhällelig nivå – i 
skoldebatten, nationsbyggandet och så vidare (extratextuellt). 
Ofta flyter detta ihop. Exempelvis kan PISA användas som argu-
ment både i uppbyggnaden av en specifik text och i den allmän-
na skoldebatt som texten iscensätter och är en del av.  

De framträdande funktioner som PISA fyller i analysmate-
rialet och som redovisas i det följande har jag urskilt på induktiv 
väg genom en närläsning av materialet. Funktionerna är över-
lappande och verkar på flera språkliga nivåer.  

8.1 Belägg för sakpåståenden 

I en stor mängd artiklar används PISA som belägg för sak-
påståenden av olika slag. Detta kan beskrivas som en basfunk-
tion. När PISA används som belägg är det vanligt med gram-
matiska konstruktioner som innehåller verbet visa, som i exem-
pel 3 och 4: 
 
3. PISA-undersökningen visar att svenska elever har tappat i läs-

förståelse. (ABo160822) 

4. Samtidigt som elevernas betyg steg år från år visade OECD:s 
Pisa-studier på en stadig nedgång när det gällde kvaliteten på 
lärandet. (DNo170523) 

Visa är det mest frekventa verbet i anslutning till PISA i alla fyra 
tidningarna – sammanlagt förekommer 53 konstruktioner av 
typen PISA visar (dvs. med ett PISA-ord som subjekt och verbet 
visa som predikat). Som en jämförelse kan nämnas att den näst 
vanligaste konstruktionen – PISA-ord + är – förekommer 15 
gånger. Med andra ord är visa det överlägset vanligaste verbet i 
relation till PISA-ord. Liknande verb som i materialet också 
används i relation till PISA-ord är ge besked, blotta, lyfta locket 
av och tyda på. Men PISA som belägg kan också uttryckas med 
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andra formuleringar, exempelvis med konstruktionen enligt 
PISA, som i exempel 5: 
 
5. Skolorna har enligt PISA-undersökningarna bästa kvalitet […] 

(HBLn170613) 

Vissa formuleringar där PISA används som belägg implicerar att 
man kan uttala sig om en hel del med utgångspunkt i PISA-
studien. Annorlunda uttryckt är kunskaps- och sanningsansprå-
ken i flera fall vida. Den som åberopar PISA för att säga något 
om kvaliteten på lärandet i den svenska skolan (exempel 4) är 
mer anspråksfull än den som endast uttalar sig om svenska 
elevers läsförståelse (exempel 3). Den som hävdar att PISA visar 
något har inte reserverat sig på samma sätt som den som hävdar 
att något är på ett visst sätt enligt PISA.13 

PISA används som belägg för sakpåståenden av både nyhets-
journalister och opinionsbildare, men på lite olika sätt: I nyhets-
artiklar kan PISA samtidigt fylla en funktion som belägg för sak-
påståenden och som aktualitetsmarkör (se 8.4). I opinionstexter 
är det vanligt att PISA som belägg för sakpåståenden i nästa steg 
används som led i en argumentation (se 8.2). 

8.2 Argument 

PISA som argument eller legitimering är en funktion som upp-
märksammats i flera tidigare studier (t.ex. Pettersson 2008, 
Lundahl 2017). Även i mitt material används PISA – eller rättare 
sagt PISA-resultaten – återkommande som argument för eller mot 
något. Detta förekommer frekvent i de svenska tidningsartiklarna 
men är inte lika vanligt i de finländska. Det förekommer främst i 
opinionsartiklar, men även i nyhetsartiklar i samband med att 
politiker eller andra intervjupersoner hänvisar till PISA.  

                                                                 
13 Hur PISA används med varierande kunskaps- och sanningsanspråk (som 
belägg för sakpåståenden och som auktoritetsförstärkare) undersöks när-
mare i en kommande artikel (Rehnberg under granskning).  
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När PISA används som led i en argumentation görs det van-
ligen i form av en ”tvåstegsraket”: Först används PISA som 
belägg för ett sakpåstående för att i nästa steg – eller på nästa 
nivå – användas som argument. Exempelvis omnämns PISA vid 
ett tillfälle i en nyhetsartikel om forskning om det fria skolvalet. 
PISA används i denna artikel som belägg för att skillnaderna 
mellan skolorna ökar och att skolvalet bidrar till detta, och som 
argument (eller legitimering) för en reform av skolvalet. Detta är 
då något som uttalas av den intervjuade forskaren, vilket framgår 
av exempel 6: 
 
6. – Det mesta i avhandlingen pekar mot att valfrihetsreformen 

slagit fel. Det finns individuella fördelar för elever och föräldrar 
med skolvalet. Men Pisaundersökningen och andra undersök-
ningar visar att skillnaderna mellan olika skolor ökar och skol-
valet bidrar till det.  
     Är det dags att skrota det fira [sic] skolvalet?  
     – Nej, jag är absolut inte emot valfriheten, men man måste ta 
sig en funderare på hur det går att reformera det, säger Anna 
Ambrose. (DNn180126) 

Att PISA är den enda undersökning som namnges i artikeln, 
trots att det uppges att flera undersökningar visar på samma sak, 
kan ses som ett tecken på PISA:s särställning – PISA är inte bara 
världens största elevstudie utan säkerligen också den mest kända 
internationella elevstudien, åtminstone i Sverige. 

Ofta omnämns PISA i direkt anslutning till det som studien 
används som belägg för (i exemplet ovan att skillnaderna mellan 
skolor ökar och att skolvalet bidrar till detta). Däremot om-
nämns PISA mera sällan i samband med de specifika argumen-
ten. Problemformuleringen, där PISA ingår som ett centralt ele-
ment, används snarare som avstamp för den argumentation som 
förs i artikeln. 

Ett undantag är exempel 7, hämtat från en ingress till en de-
battartikel, publicerad i anslutning till offentliggörandet av 2015 
års PISA-resultat. Ingressen ger intrycket av att vara skriven av 
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någon annan än artikelskribenten (eftersom artikelskribenten 
benämns med namn, inte med pronomen i första person) och 
ger en sammanfattning av texten som följer: 

 
7. Vi kommer att få se fortsatt svaga Pisa-resultat om inte infor-

mationslitteraturens status höjs, bruket av läromedel i skolans 
alla ämnen ökar och lärartid medvetet styrs mot samtal kring 
informativ text, skriver docent Lars Melin. (DNo161206) 

Exemplet ovan är en tydlig illustration av hur PISA används som 
argument för att styra skolutvecklingen i en viss riktning, men 
det är en lika tydlig illustration av hur OECD genom (utform-
ningen av) PISA och genom att massmedierna skriver om PISA 
framgångsrikt når ut med sitt budskap. 

När PISA används som argument tillskrivs studien många 
gånger ett stort förklaringsvärde. I flera fall är kopplingen mellan 
PISA och den insats eller reform som förespråkas (eller avråds 
från) outtalad – den underförstås eller tas för given av debat-
tören, som därmed slipper att redogöra för den. Detta kan göra 
argumentationen svår att följa – och svår att bemöta. Det står 
helt enkelt inte klart för läsaren hur det som debattören argu-
menterar för – eller mot – hänger ihop med PISA. Ett exempel är 
en nyhetsartikel med rubriken ”Skolan ska satsa på IT-kunskap”. 
I artikeln redogörs för regeringens annonserade förändringar 
”för att öka digitaliseringen av skolan”. Gustav Fridolin, som 
intervjuas i artikeln, använder PISA som belägg för en ökad 
ojämlikhet mellan skolor. I direkt anslutning till detta säger han 
att det finns ett digitalt utanförskap bland unga: 
 
8. – Vi ser en ökad ojämlikhet mellan skolor, både genom Pisa-

studien och genom svensk forskning. Det finns ett digitalt 
utanförskap redan bland unga, säger Gustav Fridolin. 
(DNn170310)  

I artikeln som exempel 8 är hämtat från blir PISA-resultaten 
(underförstått) ett argument för att skolan ska satsa på IT-kun-



 
 

H A N N A  S O F I A  R E H N B E R G  

 64 

skap – trots att det torde finnas en rad olika sätt att bekämpa 
ojämlikhet. Om PISA-studien säger något om digitalisering – 
och i så fall vad – klargörs inte för läsaren.14 

Funktionen PISA som argument kan ta sig skilda uttryck. I 
exempel 9 framhålls Finlands sammanhållna grundskola som en 
förklaring till landets goda PISA-resultat.  

 
9. – Det gläder mig att Finland velat behålla vår sammanhållna 

grundskola. Till stor del kan det ha att göra med våra goda 
Pisaresultat. (VBLö170309) 

I exempel 9 blir de goda PISA-resultaten snarast ett bevis för att 
det är bra med en sammanhållen grundskola. Detta kan ses som 
en form av omvänd argumentation. I exempel 10, hämtat från en 
artikel med rubriken ”SFP anklagas för låga poäng i Pisa” är det i 
stället ”dåliga resultat” som får sin förklaring. Artikeln rappor-
terar om en lokalpolitiker som menar att ”SFP:s språkpolitik i 
kombination med partiets liberala invandrarpolitik har förorsa-
kat ett ras i Pisaresultaten i Österbotten”: 
 
10. Hon anser att detta faktum [de utländska elevernas andel av be-

folkningen] måste ha en inverkan på elevernas prestationer och 
i förlängningen på resultaten i Pisa, eftersom svenska kommu-
ner i Österbotten har en förhållandevis stor andel personer med 
annan språklig bakgrund än de inhemska språken. 
(VBLn161220) 

Den refererade politikern använder därmed PISA som ett bevis 
för att den förda invandringspolitiken är misslyckad. Underför-
stått blir de låga resultaten därmed ett argument mot den förda 
invandrarpolitiken. Hon får dock mothugg av en intervjuad fors-
kare, som menar att de österbottniska resultaten snarare beror 

                                                                 
14 Enligt Skolverket (2015b), som hänvisar till PISA-studien 2012, finns det – 
intressant nog – ”ett samband mellan hög it-användning och låga presta-
tioner på PISA-provet”.  
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på ”socioekonomiska faktorer än på att det finns utlänningar i 
landskapets kommuner”. 

I analysmaterialet används PISA flitigt som argument för eller 
mot en lång rad olika reformer, förslag och förhållanden, till 
exempel:  

 
• för ”aktiva skolval” 
• mot valfrihet och avreglering 
• för ökat stöd till elever med sämre förutsättningar 
• för tidigare betyg 
• för fler nationella prov 
• för att de som har stora behov ska få större resurser  
• för att stödinsatser ska sättas in tidigare 
• för att läraryrkets attraktivitet ska fortsätta att stärkas 
• för en reformerad lärarutbildning 
• för läslov 
• för läsning av skönlitteratur 
• för läsning av ”informationslitteratur” 
• för vinstdrivande skolor 
• mot vinstdrivande skolor. 

Som framgår av punktlistan ovan används PISA inte bara som 
argument för och mot många olika saker utan i vissa fall även 
som argument för och mot samma sak. Detta vidlyftiga bruk av 
PISA som argument är inte specifikt för tidningar. En studie av 
hur PISA används i riksdagsdebatter visar ett liknande resultat: i 
det undersökta materialet användes PISA som argument i sam-
band med inte mindre än 34 olika reformer eller åtgärder (Lun-
dahl 2017). Däremot är detta sätt att använda PISA som argu-
ment för en rad skolpolitiska åtgärder, reformer och agendor 
karaktäristiskt endast i de svenska tidningsartiklarna, inte i de 
finländska, där PISA sällan används som argument över huvud 
taget. Att Sverige utmärker sig på denna punkt torde återigen ha 
att göra med den höga grad av politisering som präglar den 
svenska medierapporteringen om PISA och den svenska skol-
debatten. 
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8.3 Bricka i det politiska spelet 

Ytterligare en funktion, som är nära relaterad till PISA som 
argument, är PISA som bricka i det politiska spelet, närmare be-
stämt som slagträ, trumfkort och Svarte Petter i den politiska 
debatten. I exempel 11 används PISA både som slagträ och som 
trumfkort för Alliansen: 
 
11. Dessutom vill han [Jan Björklund] se mer av det som enligt 

honom fick Pisaresultaten att vända uppåt 2015: tidigare betyg 
och fler nationella prov, saker som alliansregeringen 
införde. (DNn170421) 

Att det är en avgörande stund för partierna när PISA-resultaten 
presenteras framgår av följande två citat: 
 
12. Pisa blir nästa prövning för krisande MP (DNo161113) 

13. Veckans Timss-nyhet och den stundande redovisningen av Pisa 
kan ge Jan Björklund och Liberalerna revansch, men att få rätt i 
skolfrågan är otillräckligt för att förvandla partiet. 
(DNo161202)  

Exempel 12 är hämtat från en analys som utgör en del av rap-
porteringen från Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. 
Som framgår av citatet är det fortfarande oklart om PISA kom-
mer att bli ett trumfkort eller Svarte Petter för Miljöpartiet – det 
avgörs först i prövningens stund. Exempel 13 är hämtat från en 
ledare som diskuterar utfallet av en partisympatiundersökning. 
Värt att notera är att meningen som återges i exemplet är det 
enda som nämns i artikeln inte bara om PISA utan om skolan 
över huvud taget. Mycket är alltså underförstått – det sägs inte 
ens vad PISA är, vilket innebär att PISA förutsätts vara bekant 
för läsaren.  

När PISA-resultaten väl presenteras tävlar politikerna i att ta 
åt sig äran – och detta är också något som uppmärksammas i 
tidningsspalterna, vilket framgår av exempel 14:  
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14. Förre utbildningsministern Jan Björklund slog sig för bröstet 
när årets Pisamätning publicerades. Äntligen vände det uppåt 
för de svenska eleverna. (ABo161211) 

I exempel 15 omtalas skolfrågorna till och med explicit som ett 
starkare kort och PISA-resultaten som ett kvitto:  
 
15. Jan Björklund (L), före detta utbildningsminister, anser att 

skolfrågorna blivit ett starkare kort för de borgerliga efter det 
positiva trendbrottet i de internationella mätningarna Pisa och 
Timss.  
     – För de som har tvekat på alliansreformerna var det ett 
viktigt kvitto. (DNn170118) 

Björklund använder i exempel 15 PISA som belägg för att Allian-
sens skolpolitik är framgångsrik. Och när detta uttalande återges 
i Dagens Nyheter – utan närmare analys – blir PISA-resultaten i 
viss mån ett trumfkort för Alliansen.  

De åsikter som uttrycks i exempel 15 tillskrivs Jan Björklund. 
Ordet kvitto är ett direkt citat, medan det uppges att Björklund 
anser att skolfrågorna blivit ett starkare kort (om det är Björklund 
eller reportern som står för formuleringen starkare kort är oklart). 
I exempel 16 är det i stället Dagens Nyheters politiska kom-
mentator som står för både reflektionerna och formuleringarna: 
 
16. I slutet av året kommer en ny Pisaundersökning, och därmed 

en ny stor debatt om den svenska skolan. Den behöver S vinna 
för att kunna vinna regeringsmakten i nästa val. (DNo160814) 

I exempel 16 hävdas det att PISA – eller rättare sagt PISA-
resultaten – är en nyckelkomponent i det politiska spelet. Av detta 
exempel framgår att inte bara partiföreträdarna själva framställer 
PISA som ett slagträ och ett trumfkort – även journalister bidrar 
till att skapa och återskapa en sådan bild av PISA när de rappor-
terar om det politiska spelet.  
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Att PISA används eller ramas in som slagträ, trumfkort eller 
Svarte Petter förekommer nästan uteslutande i det svenska mate-
rialet samt i Hufvudstadsbladets rapportering om Sverige.  

8.4 Aktualitetsmarkör  

I flera av artiklarna används PISA som aktualitetsmarkör och 
”relevantgörare”. Närmare bestämt fungerar PISA som ett sätt 
att rama in artikelns ämne som aktuellt och därmed relevant att 
avhandla i en nyhetstidning. Ofta utgör PISA ett slags avstamp 
för hela artikeln: studien omnämns då i början av texten och med 
utgångspunkt i detta omnämnande breder skribenten sedan ut sig 
om artikelns specifika ämne. Ett exempel är en debattartikel om 
betygsinflation i den svenska skolan, publicerad tre dagar före 
offentliggörandet av PISA-resultaten. Artikelingressen inleds med 
den fetstilta frasen ”Inför PISA-undersökningen” (DNo161203). 
På så vis signaleras att det är aktuellt att tala om skolfrågor efter-
som PISA-resultaten inom kort kommer att presenteras. 

Ett annat exempel är följande citat, som inleder en debatt-
artikel där skribenterna argumenterar för att alla ämneslärare i 
högstadiet måste undervisa i läsförståelse: 
 
17. Larmrapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga kom-

mer med viss regelbundenhet och når sin höjdpunkt när 
Pisaresultaten publiceras, nästa gång i december. Men alltför 
sällan undersöks de bakomliggande orsakerna till nedgången 
utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, det vill säga hur 
undervisningen ska anpassas efter respektive skolämne. 
(DNo160804) 

Upplysningen i exempel 17 om när PISA-resultaten kommer att 
publiceras härnäst fyller ingen annan funktion än att sätta in 
artikeln i en nyhetskontext.  

Även när DN rapporterar om Finlands nya läroplan nämns 
PISA. Artikeln, som har rubriken ”Nya läroplanen oroar i skol-
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exemplet Finland”, är vinjetterad ”På tisdag kommer årets PISA-
undersökning”. Ingressen lyder: 
 
18. Under hösten har en ny läroplan revolutionerat den finländska 

skolan. En välkommen och progressiv utveckling, säger vissa. 
Andra menar att Pisaföregångaren och skolexemplet Finland 
nu håller på att upprepa Sverige misstag. 
     På tisdag publiceras årets Pisaundersökning. (DNn161204) 

Som synes är det i exempel 18 journalisten/redaktionen som 
initierar och använder PISA för att skapa en nyhetsmässig text. 
Ingressens slutrad känns som ett påhäng som inte naturligt an-
knyter till ämnet utan som finns där för att signalera aktualitet.  

Vad som visats ovan är hur tidningsartiklar ramas in som 
aktuella och nyhetsmässiga med hjälp av hänvisningar till PISA. 
Ofta är det reportern eller redigeraren som då för in PISA i 
artikelkontexten snarare än eventuella intervjupersoner. Medie-
logiken kräver att varje artikel har en ”krok” – den måste hängas 
upp på något för att framstå som nyhetsmässig, särskilt om inget 
nytt har hänt. I det här fallet blir offentliggörandet av PISA-
resultaten händelsen som artiklarna hängs upp på, även om 
artiklarna i sig handlar om något annat – det tycks helt enkelt 
räcka att ämnet för en text är skolrelaterat för att det ska ligga 
nära till hands att begagna ”PISA-kroken” – särskilt när offent-
liggörandet ligger nära i tiden. I debattartiklarnas brödtext är det 
inte reportrar eller redigerare som står bakom relevantgörandet 
av PISA utan där är det debattskribenter som använder PISA 
som en retorisk resurs. När detta görs kan det möjligen bidra 
både till att ”sälja in” artikeln hos tidningen och till att framställa 
artikelns ämne som aktuellt och relevant för läsarna.  

Ett sätt att se på det bruk av PISA som redogjorts för ovan är, 
som sagt, att PISA används som ”relevantgörare”. Omvänt kan 
PISA ses som en form av katalysator, ett fenomen som genererar 
skolrelaterade artiklar. Annorlunda uttryckt tycks PISA i sig 
skapa eller väcka ett intresse för skolfrågor – åtminstone hos re-
daktioner och skribenter – vilket tar sig uttryck i publiceringen 
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av relativt många skolrelaterade artiklar i samband med offent-
liggörandet av PISA-resultaten (se 5). I viss mån blir PISA i sig 
en nyhet och ett samtalsämne när resultaten offentliggörs; exem-
pelvis blir den finlandssvenska Nobelpristagaren Bengt Holm-
ström ombedd att i Hufvudstadsbladet kommentera den fin-
ländska skolan med anledning av att PISA-resultaten offentlig-
gjordes samma vecka som Nobelprisen delades ut. Men decem-
ber månads tilltagande PISA-relaterade skolintresse tar sig även 
andra uttryck: I Dagens Nyheter intervjuas både elever och skol-
personal och de uttalar sig inte bara om PISA-resultaten utan 
också som skolan som sådan. Dagen före offentliggörandet pub-
liceras i DN två intervjuer med profilerade skolpolitiker. Inter-
vjuerna upptar ett helt uppslag och de relevantgörs med hjälp av 
PISA. Exempel 19 återger inledningen till en av dessa intervjuer:  
 
19. Ojämlikheten mellan skolor är det som oroar utbildnings-

minister Gustav Fridolin (MP) inför Pisamätningen som 
publiceras i morgon, tisdag. (DNn161205) 

Ett ökat intresse för skolfrågor (åtminstone bland skribenter och 
redaktioner) i samband med offentliggörandet av PISA-resul-
taten är alltså synligt i tidningsspalterna, men att PISA ökar det 
allmänna intresset för skolfrågor är också något som sägs explicit 
i exempel 20, hämtat från en artikel som kommenterar parti-
ledarnas sommartal: 
 
20. Sveriges sjunkande resultat i Pisaundersökningen och det 

ökade antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet har 
ökat oron och intresset för skolan. (DNo160822a)  

Med andra ord både framställs och omtalas PISA i tidnings-
artiklarna som något som i sig påverkar intresset för skolan – 
inte minst mediernas intresse. 
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8.5 Väckarklocka, piska och morot 

PISA framställs återkommande som en väckarklocka, vilket 
framgår av exempel 21 hämtat från en opinionsartikel: 

 

21. Men Pisa väckte Sverige till att kunskapsresultaten föll. 
(HBLo161206) 

I exempel 2, hämtat från en ledare med vinjetten ”Skolsegre-
gationen”, används rentav ordet väckarklocka i relation till PISA: 

 
22. PISA-resultaten 2014 var en väckarklocka. Sverige var det land 

av alla OECD-länder där elevernas skolresultat fallit mest 
mellan år 2002 och 2012. (ABo170421)  

Exempel 23 kommer från en ledarkrönika som kritiserar att 
svenskspråkiga barn bosatta i Helsingfors har mer begränsade 
möjligheter att välja högstadieskola än finskspråkiga. Krönikan 
inleds med en referens till PISA och med upplysningar om att 
andelen elever med toppkunskaper minskar i Finland samtidigt 
som allt fler elever saknar motivation. ”Enligt Pisaundersöknin-
gen verkar det inte alls vara egalt var man tillbringar högstadie-
åren”, skriver krönikören vidare. Poängen i krönikan är att de 
begränsade valmöjligheterna innebär att de svenskspråkiga Hel-
singforselevernas förutsättningar är sämre än de finskspråkigas. 
Artikeln avslutas med följande ord: 

 
23. Hör ni Pisaklockorna ringa? (HBLo161212)  

Det är inte givet hur metaforen i exempel 23 ska tolkas – rör det 
sig om väckarklockor, varningsklockor eller rentav begravnings-
klockor? 

Att PISA kan fylla en varnande och larmande funktion – eller 
i alla fall framställas på så vis – framgår med all önskvärd tyd-
lighet av exempel 24, hämtat från ett flersidigt reportage om 
Finland med rubriken ”Vårt bästa land”: 
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24. Men nu varnar allt fler röster för att det finländska utbildnings-

systemet håller på att vittra sönder. Det senaste larmet är bara 
några veckor gammal och bygger på nya Pisaresultat. 
(VBLö161224) 

Väckarklocka, varning, hot. PISA används och framställs ibland 
på mångtydiga sätt. I exempel 25 är det inte självklart om PISA 
är ett hot, en piska eller en morot – eller kanske alltihop på sam-
ma gång: 
 
25. – Om två år kommer nästa Pisaresultat. Ni har gått neråt varje 

gång. Om ni vet vad som händer i skolorna kan ni ändra på 
skolresultaten ganska snabbt, säger forskaren Satya Brink. 
(VBLn100901) 

8.6 Ordvits 

På Dagens Nyheters specialsida Namn & Nytt, där läsare bidrar 
med material, omnämns PISA vid några tillfällen i samband med 
en ordvits eller en dikt som samtidigt är en vitsig nutidskommen-
tar. Hur detta kan ta sig uttryck framgår av exempel 26 och 27:  
 
26. Det ser ju bra ut för svensk skola, i Pisa är man van vid att se 

vartåt det lutar. (DNö161211)  

27. Nu gäller att visa  
att även i Pisa  
vi klarar matematiken.  
Låt det bli känt,  
sätt det på pränt,  
skriv positivt om vår skola.  
(DNö161207; kursivering i original) 

I exempel 26 utnyttjas det faktum att ordet Pisa är en homonym, 
det vill säga ett ord med flera betydelser. I exempel 27, där visa 
rimmar på Pisa är det uttrycket ”att klara matematiken” som är 
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dubbeltydigt. Uppmaningen skriv positivt om vår skola blir en 
kommentar till den ständigt pågående mediedebatten om skolan 
och en blinkning till journalister och opinionsskribenter, vilket 
är extra intressant med tanke på att dikten publiceras i en tid-
ning. Här skapas på så vis en form av dialog mellan tidnings-
skribenter och läsare (representerade av personen som skickat in 
dikten) – med PISA i fokus. Att ordlekar av det här slaget skickas 
in av läsare kan ses som ett tecken på att PISA inte bara är något 
som engagerar människor utan som också har blivit en del av det 
kulturella allmängodset. 

8.7 Symbol 

I flera artiklar används PISA närmast som en symbol. Språket i 
dessa artiklar, vanligen opinionsmaterial, är mer kreativt och 
personligt färgat än nyhetsspråket. Ett exempel på detta är just 
att artiklarna innehåller bildspråk i högre grad än nyhetsartik-
larna, något som kan relateras till genrekonventioner. Detta kan 
illustreras av exempel 28, hämtat från en ledarartikel: 
 
28. ”Om lösningen på alla dilemman verkligen var att höja ansla-

gen skulle svensk polis redan fungera felfritt. Vårdköerna skulle 
ha dunstat bort och Pisaresultaten höjts för länge sedan.” 
(DNo170615) 

Det sätt som PISA används på i exempel 28 kan beskrivas som 
metonymiskt – höjda PISA-resultat står här för det goda och 
problemfria samhället, vid sidan om ett felfritt polisväsende och 
ett vårdsystem utan köer. Mer exakt är kanske att säga att det rör 
sig om en synekdoke av typen pars pro toto (se 3.1), det vill säga 
att delen (höjda Pisaresultat) står för det hela (det goda sam-
hället). Samtidigt används PISA här som ett av flera konkretise-
rande exempel. Att stilfiguren parallellism används (samma sak 
uttrycks fast med olika ord) bidrar till att texten framstår som 
slagkraftig. I citatet framställs höjda Pisaresultat vidare som något 
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nästan löjeväckande osannolikt, i paritet med vårdköer som har 
”dunstat bort” och ett polisväsende som fungerar felfritt. 

En synekdoke är, som nämnts ovan, en stilfigur som innebär 
att delen nämns i stället för helheten (eller tvärtom). I de PISA-
fall som förekommer i mitt material rör det sig inte om några 
prototypiska eller tydliga synekdokeer, vilket har att göra med att 
de helheter som PISA representerar i texterna är vaga och ab-
strakta. Helheten kan till exempel vara ’en välfungerande skola’ 
eller ’ett välmående land’ men detta är sällan självklart utan en 
betydelse som läsaren får rekonstruera på egen hand. Kanske är 
det rimligt att säga att vi har att göra med ett slags synekdokeer 
som gränsar till metonymier eller till och med till metaforer. 
Enklast är förmodligen att säga att PISA används som symbol. 

Exempel 29 är hämtat från en ledare om Miljöpartiet med 
rubriken ”Elddopet som gick snett”: 

 
29. Han skulle finna lösningen på Pisakrisen på 100 dagar, men 

hur? Genom estetiska lärprocesser, antirasism och normkritik, 
bland annat. Efter nästan tre år som utbildningsminister har 
Fridolin inte gjort något starkt avtryck i skolan. (DNo170430) 

I exempel 29 står Pisakrisen snarast för skolkrisen (det vill säga 
en synekdoke eller metonymi) samtidigt som omnämnandet av 
PISA fyller en funktion som belägg för att det verkligen råder en 
skolkris – eller möjligen som belägg för att det går att sätta lik-
hetstecken mellan låga PISA-resultat och en krisande skola. På så 
vis kan även bruket av PISA i exempel 29 knytas till vidgade 
kunskaps- och sanningsanspråk (se 8.1), något som gäller i flera 
fall där PISA används symboliskt. 

PISA används inte bara som symbol för en misslyckad skola 
utan omvänt kan PISA också användas för att frammana bilden 
av den lyckade skolan, antingen den lyckade skola som redan 
finns (i Finland) eller en hypotetisk svensk lyckad skola, som i 
exempel 30, hämtat från en opinionsartikel som argumenterar 
för friskolor, bland annat mot bakgrund av att friskollärare trivs 
och är stolta över sina jobb. 
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30. PISA-resultaten skulle inte skjuta i höjden om skolföretagen 

tvingas bort. (ABo160815)  

I exempel 30 är ’PISA-resultat som skjuter i höjden’ en symbol 
för det framgångsrika utbildningssystemet. Samtidigt präglas 
exemplet, med den drastiska och snudd på parodiska formu-
leringen skjuta i höjden, av en viss ironi. Att det är PISA-resul-
taten som lyfts fram snarare än skolan som sådan kan ses som ett 
sätt att kritisera eller till och med förlöjliga motståndarna; det 
kan tolkas som en antydan om att motståndarna är fokuserade 
på det som syns utåt (PISA-resultat) och inte på den mångfacet-
terade verksamhet som skolan i själva verket är – en verksamhet 
där fler parametrar än provresultat spelar in, exempelvis väl-
mående och trivsel. 

Paradoxalt nog bidrar PISA till att skapa konkretion i de per-
sonligt präglade opinionsartiklarna samtidigt som PISA ofta an-
vänds på ett opreciserat sätt. Detta illustreras av exempel 31, 
hämtat från en debattartikel: 
 
31. Deras vinster [välfärdsföretagens] liknades vid stöld från folket, 

den utlovade mångfalden var en bluff och sanningen var segre-
gation och försämrade Pisa-resultat. (DNo170419) 

I exempel 31 används försämrade Pisa-resultat på ett svepande 
sätt som en symbol för en försämrad svensk skola (och välfärds-
företagen framställs som roten till det onda). Att PISA används 
på det här sättet visar att studien har blivit ett koncept som ingår 
i – eller förutsätts ingå i – läsarnas gemensamma referensram. 
Inte minst i exempel 32 blir det tydligt vilken dominerande 
ställning PISA har fått i den allmänna debatten: 
 
32. DN/Ipsos kan nu visa hur de nya beskeden angående skolan 

har påverkat opinionen. Samma fråga ställdes i Ipsos mätningar 
i såväl november som december, alltså före respektive efter 
rapporteringen om Timss och Pisa. Det visar [att] en tydlig 
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förskjutning har skett i opinionen.  
   – Man kan kalla det en Pisaeffekt, säger David Ahlin, 
opinionschef på DN/Ipsos. (DNn161226) 

I exempel 32 är det PISA som får ge namn åt effekten, trots att 
stycket före citatet innehåller omnämnande av både PISA och 
TIMSS. Detta bruk av PISA – där studien får stå även för andra 
studier – kan betraktas som en prosaisk och mer konkret form 
av synekdoke. I en annan artikel återfinns formuleringen ”PISA 
och andra undersökningar”, ännu en formulering som visar på 
PISA:s särställning som Kunskapsmätningen med stort K. I en 
krönika skriven av DN:s chefredaktör står det att resultaten från 
både TIMSS och PISA visar att den svenska skolan har förbätt-
rats tydligt. Detta påstående följs i nästa stycke upp av den 
mening som återges i exempel 33: 
 
33. I en tid då många svenskar anser att landet går åt fel håll är 

signalerna från Pisamätningen särskilt viktiga. (DNo161211) 

Återigen är det PISA och inte TIMSS som omnämns. Värt att 
notera är att PISA, i citatet ovan, tillskrivs en mycket stor sym-
bolisk tyngd för nationen; PISA antas kunna säga något om hela 
landets utveckling. Denna nationsbyggande eller nationsstär-
kande betydelse, som tillskrivs PISA i flera artiklar, återkommer 
jag till nedan (se 8.9). 

En indikation bland flera på att PISA numera tillhör det 
kulturella allmängodset är att PISA kan användas som kontrast i 
olika sammanhang. Omnämnandet av PISA skapar eller aktuali-
serar en gemensam referensram, som i det numera bekanta 
exempel 34 (identiskt med exempel 17), hämtat från en debatt-
artikel skriven av två pedagoger: 
 
34. Larmrapporter om svenska elevers sjunkande läsförmåga kom-

mer med viss regelbundenhet och når sin höjdpunkt när Pisa-
resultaten publiceras, nästa gång i december. Men alltför sällan 
undersöks de bakomliggande orsakerna till nedgången utifrån 
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ett ämnesdidaktiskt perspektiv, det vill säga hur under-
visningen ska anpassas efter respektive skolämne. 
(DNo160804) 

Läsaren av artikeln som exempel 34 är hämtat från förutsätts 
vara bekant med PISA och förmodligen också med innebörden 
av PISA-resultatens publicering i termer av larmrapporter. (Den 
som till äventyrs inte skulle känna till larmrapporterna blir upp-
lyst om dessa här, vilket gör att även denna läsare kan ta till sig 
textens retorik.) PISA är här det allom bekanta, och omnäm-
nandet blir ett sätt att skapa samförstånd och en gemensam ut-
gångspunkt. Samtidigt används PISA här som konstrast – Pisa är 
något av ett jippo medan de bakomliggande orsakerna och ämnes-
didaktik är vad vi egentligen bör fokusera på. Funktionen som 
kontrast kan PISA fylla på ett effektfullt sätt förutsatt att PISA – 
och en rad specifika innebörder förknippade med denna studie – 
är eller görs till en del av läsarens allmänbildning. Ju fler gånger 
PISA används på detta sätt i medierapporteringen desto tydligare 
framstår PISA som en fast förankrad beståndsdel i vårt kulturella 
allmängods. 

I en annan artikel, publicerad på DN:s avdelning Insidan, står 
PISA som en kontrast till ”lek för lekens egen skull” (DNö170613). 
PISA förknippas i denna artikel – liksom i flera andra artiklar i 
materialet – explicit med kunskaper, kompetens och mätbarhet. 
I artikeln som exempel 35 är hämtat från fungerar PISA som 
kontrast till konst. Budskapet framgår av ingressen, vars inled-
ning återges här: 
 
35. Pisa-framgång räcker inte. För att förstå och kritiskt granska 

vår komplexa omvärld krävs mer än kunskap via ord och 
texter. De konstnärliga förhållningssätten är också viktiga inom 
universitetens forskningsmiljöer. (DNo161030) 

Ytterligare ett tecken på att PISA tillhör – eller förutsätts tillhöra 
– vårt kulturella allmängods är att det används i sammanhang 
som inte har med skolan att göra, exempelvis i en krönika publi-
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cerad i Hufvudstadsbladet med anledning av firandet av Finlands 
självständighetsdag den 6 december (samma dag som PISA-re-
sultaten offentliggjordes). Ämnet för krönikan är de kvinnliga 
gästernas klänningar och smycken. Mot slutet av krönikan an-
vänds dock PISA (där de finländska flickornas genomsnittsliga 
resultat år 2015 var bättre än pojkarnas) på ett sätt som kon-
struerar kvinnor som tänkande varelser och därmed som något 
mer än bara utseende: 
 
36. Sedan till själva grundfrågan – hur länge ska vi koncentrera alla 

våra krafter på att vara självutnämnda modeproffs när det finns 
så mycket annat att debattera och glädja sig över i republiken? 
     Flickornas framgång i Pisarapporten 2016 till exempel. 
(HBLo161208) 

I exempel 36 får PISA representera kunskap i kontrast till yta och 
utseende. I den opinionsbildande artikel som exempel 37 häm-
tats från används PISA inte bara som kontrast utan också som en 
byggsten i den kritik som debattören riktar mot rättsskydds-
systemet för asylsökande: 
 
37. Av de beslut våra myndigheter fattar är besluten i asylärenden 

de som har den största betydelsen för sökandens kommande 
liv. Om asyl beviljas får sökanden och hans familjemedlemmar 
bo i vårt välfärdssamhälle och barnen får gå i Pisaprisade skolor 
och så vidare. Om ansökan avslås väntar en resa i poliseskort 
till hemlandet som präglas av det krig eller inbördeskrig där 
ond bråd död dagligen hotar. Där den enskildas boende och 
utkomst är osäkert. Där en skolgång inte kan komma ifråga. 
(HBLo170422) 

De Pisaprisade skolorna blir i debattartikeln en symbol för ett 
land präglat av eminenta livsvillkor. Samtidigt blir de ett element 
i konstruktionen av textens huvudbudskap: kritik mot en snäv, 
nationalistiskt präglad självtillräcklighet och en anmodan om att 
låta landets goda livsvillkor komma fler till del. 
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Det symboliska bruket av PISA i sammanhang som inte är 
relaterade till skola och utbildning bidrar till legitimeringen av 
PISA. PISA framstår, framställs och reproduceras som en själv-
klar och mäktig aktör i samhället och studiens inflytande för-
stärks därmed – i vissa fall parallellt med att det kritiseras. 

8.8 Tävling  

På en övergripande nivå finns en metafor som återkommer i så 
hög grad – framför allt i det svenska materialet – att den utklas-
sar alla andra: PISA som tävling. Jag skulle vilja hävda att detta är 
den mest framträdande PISA-metaforen i det svenska materialet, 
både för att den kommer till uttryck i många artiklar och för att 
den uttrycks på flera olika sätt.  

I tidningsartiklarna förekommer en rad PISA-ord som mani-
festerar eller iscensätter en tävlingsdiskurs. Exempel på sådana 
ord är PISA-rankning, Pisa-framgång, PISA-föregångare, PISA-lyft, 
PISA-prisad, PISA-ras, PISA-topp och PISA-tävling. I artiklarna 
finns även en rad andra formuleringar som framställer PISA som 
en tävling. I exempel 38 aktualiserar ordet tappa en tävlingsdiskurs 
som är vanlig i sportsammanhang: 
 
38. I den internationella Pisamätningen fortsatte Sverige att tappa. 

(DNo161211) 

Även i exempel 39, hämtat från ett nutidstest publicerat tre dagar 
efter offentliggörandet av PISA-resultaten, är sportmetaforiken 
framträdande, i och med ordet grenar: 
 
39. De svenska eleverna lyckades till allmän lättnad bättre i år. Men 

vilket lands elever hävdar sig bäst av alla, i alla grenar? 
(DNö161209) 

Detsamma gäller exempel 40, där det talas om att Sverige rasat 
från en högre till en lägre plats: 
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40. ”På tio år har Sverige rasat från femte till tjugonde plats i Pisa-
mätningarna av läsförståelse”, konstaterade statsministern i sitt 
tal. (DNn160822b) 

Att PISA betraktas som en tävling uttrycks också explicit, 
exempelvis i följande citat hämtat från en debattartikel: 
 
41. Vi står inför globala samhällsutmaningar som inte går att lösa 

hur mycket vi än kämpar i den internationella PISA-tävlingen. 
(DNo161030) 

Exempel 41 är hämtat från den tidigare nämnda artikeln där 
PISA fungerar som en kontrast till konst. Skribenten menar att 
konst är nedprioriterat i det svenska utbildningsväsendet, och 
PISA (liksom tävlingsinslaget) står i denna debattartikel för nå-
got otillräckligt och i viss mån negativt – i artikeln framställs det 
som att angelägna värden har fått stå tillbaka och hamnat i skug-
gan av PISA. I detta sammanhang är tävlingsmetaforen välfun-
nen, eftersom tävlingskoncept kan göra människor blint inrik-
tade på att vinna, kosta vad det kosta vill. 

Den övergripande tävlingsmetaforiken ger också upphov till 
epitet som i det svenska materialet tillskrivs Finland: Finland 
benämns som PISA-föregångaren och skolexemplet (DNn161204) 
och vid ett tillfälle (med en ovanligt innovativ benämning) som 
våra enerverande ”toppar Pisa varje år medan svenskarna dreglar 
hjärnceller”-grannar Finland (DNö170114). 

I exempel 42, hämtat från en artikel i Dagens Nyheter, disku-
teras PISA på en metanivå med fokus på Skolverkets marknads-
föring. Här uttrycks en medvetenhet om att enskilda aktörer har 
intresse av att framställa PISA som en tävling: 
 
42. I likhet med vad andra länder har gjort i flera år så marknads-

förde Skolverket den senaste Pisamätningen som en betydelse-
full tävling. I filmen som eleverna fick se uppmanade Skolver-
ket deltagarna att göra bra ifrån sig på provet. Budskapet 
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kommuniceras med ord som ”kom ihåg – du är särskilt utvald” 
och att ”du har chans att göra skillnad”. (DNn161207a) 

Icke desto mindre bygger Dagens Nyheter vidare på tävlings-
diskursen. Den artikel som exempel 42 är hämtad från illustreras 
med tre diagram som visar de fem nordiska ländernas resultat i 
det senaste provet. I artikeln ingår också tre listor över de tio 
länderna med bäst resultat samt Sverige, rangordnade med pla-
cering och poäng angiven. Även OECD-genomsnittet är angivet. 
Var och en av listorna har rubriken Tio i topp åtföljt av ämnet 
(matematik, läsförståelse respektive naturvetenskap). Även rub-
riken för artikeln – Mer motiverade elever får Sverige att klättra 
på listan – präglas av tävlingsmetaforiken. 

Tabeller och listor av detta slag kan ses som en visuell reali-
sering av en tävlingsdiskurs. Att PISA-resultaten manifesteras i 
form av exakta siffror, det vill säga hårda kvantitativa data, ger 
dessutom sken av vetenskaplighet och bidrar till den persuasiva 
kraft som rapporteringen om PISA har (Pettersson 2006:71, 
Grek 2009:26, Steiner-Khamsi 2017:69). Samtidigt underlättar 
det när medierna ska rapportera om något så komplext som 
framtida kunskapspotentialer hos nationella elevkollektiv runt-
om i världen. Siffror är, som sagt, skenbart enkla att tolka. 

Den tävlingsprägel som framträder i materialet är inte bara 
något som finns sedan tidigare och som uttrycks i tidningsartik-
larna utan den (åter)skapas också i och genom artiklarna. När Pisa 
framställs som en tävling kan det sporra deltagande nationer såväl 
som enskilda lärare och elever att sträva efter höga provresultat. 
Det framgår av exempel 43 hämtat från en nyhetsartikel pub-
licerad i anslutning till presentationen av PISA-resultaten: 
 
43. Rektor Elin Möller ser positivt på att den svenska skolan utvär-

deras och jämförs med andra länder, och tror att det i sig bidra-
git till de positiva resultaten: 
     – En av anledningarna är att man tar sådana här temperatur-
mätare på största allvar och försöker göra insatser där det 
behövs i skolan, säger hon. (DNn161207c) 
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I exempel 43 framhålls jämförelsen med andra länder som något 
positivt. Det jämförande inslaget fungerar styrande och leder till 
att insatser görs där det verkligen behövs, enligt den citerade 
rektorn. Men det finns också de som hävdar att tävlingsmomen-
tet kan leda fel. Enligt Pettersson är det ”närmast geniala” med 
de internationella jämförande kunskapsmätningarna att de går 
att applicera på i stort sett alla nationella och regionala kontex-
ter, eftersom ”själva jämförelsen hamnar i centrum i stället för 
det som mäts” (2006:70, kursivering i original). Detta fångas i 
uttrycket ”governance by comparison” (Martens 2010). I en nyli-
beral värld präglad av marknadsekonomi fungerar jämförelser 
som konkurrensincitament och de nationer som deltar i PISA-
undersökningen drivs av ambitionen att stoltsera med det mest 
effektiva skolsystemet, medan kunskapsinnehållet och utbild-
ningssystemens nationella mål lätt glöms bort, enligt Pettersson 
(2006:71). En annan synpunkt som framhållits från forskarhåll 
är att den nationella kapplöpningen tenderar att osynliggöra eller 
tona ned det faktum att skillnaderna inom länderna är större än 
skillnaderna mellan länderna (t.ex. Uljens 2009c:15). 

8.9 Nationellt emblem 

Som framgår av exemplen ovan är tävlingsdiskursen nära knuten 
till en nationell diskurs. PISA framställs som en potentiell resurs 
i byggandet av nationens varumärke (nation brand) och även 
som ett fundament för nationens självbild (vilket kan ses som ett 
specifikt sätt att använda PISA som symbol). Den roll som PISA 
spelar i relation till nationers självbild har uppmärksammats av 
flera forskare (t.ex. Rinne 2008, Uljens 2009b). 

I exempel 44, hämtat från en artikel med rubriken ”Natio-
nalismen plockar fram det bästa och sämsta ur idrotten”, explicit-
görs PISA-provens koppling till både tävling och nations(varu-
märkes)byggande: 
 
44. Länder tävlar i en hel del. Pisaresultat och andra OECD-siffror. 

Schlager-EM. Vilket land tar emot flest flyktingar, vilket land är 
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bäst på att stänga gränser. 
     Resultaten kan säga mycket om en nation. (DNo161205) 

För Finlands del blir PISA mer än en potentiell resurs i det natio-
nella varumärkesbyggandet. I flera artiklar omtalas hur utlän-
ningar i PISA-studiens spår har vallfärdat till Finland för att lära 
av den finländska skolan. I exempel 45 förs ett öppet resone-
mang om att PISA erbjuder en möjlighet för små länder att ”sy-
nas i världen”: 
 
45. På lång sikt kunde Finland och Estland oftare verka tillsam-

mans i globala sammanhang. Det hoppas Anu Laitila, direktör 
för Finlands institut i Estland. [– – –] 
     För små länder att [sic!] det annars svårt att synas i världen, 
anser Laitila. Utbildning är ett exempel på en gemensam 
specialnisch, säger hon. 
     – Tidigare följde man i Estland noga med de finska Pisa-
resultaten. Nu är Estland på samma nivå och utbildningsfolk 
kommer hit för att se vad som gjorts. (HBLn160907) 

Men även i svenska sammanhang, där PISA-resultaten i sig inte 
varit något att stoltsera med, kan PISA används på ett sätt som 
smickrar nationens självbild. I följande citat, hämtat från en de-
battartikel skriven av OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher, 
förknippas PISA-resultaten med en rad explicitgjorda värden 
som framställs som typiskt svenska tillgångar: 
 
46. Men Sverige har alla möjligheter att åter bli ett världsledande 

land på utbildningsområdet. Pisa-resultaten från 2015 visar på 
några första glädjande förbättringar i den riktningen. Sverige 
har en tillgång som få andra länder i västvärlden har: En stark 
tilltro till utbildningens förmåga att förändra liv och främja 
social integration. Svenska medborgare och politiker har ett 
starkt engagemang för att göra allt som krävs för att erbjuda 
alla barn den kunskap, de färdigheter och de värderingar de 
behöver för att skapa sig en framtid. (DNo170523) 
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Det nations(varumärkes)byggande som manifesteras i exempel 
46 – eller kanske snarare den önskan om ett starkt nationsvaru-
märke som OECD:s utbildningschef vädjar till – handlar inte bara 
om att prestera bra i PISA, utan vad Schleicher framför allt gör i 
citatet är att framhäva värden som engagemang, jämlikhets-
strävanden och inkludering och förknippa dessa med Sverige. I 
denna profilering av Sverige spelar PISA en roll – som en resurs 
och som en morot (se 8.5). 

PISA-studiens roll som byggsten i den svenska självbilden 
explicitgörs på ett nästan övertydligt sätt i exempel 47, hämtat 
från en debattartikel: 
 
47. Pisaundersökningarna av svenska skolbarns läskunnighet har 

skakat nationens självbild. Vi är inte längre bäst; vi ligger under 
OECD-snittet. (DNo160718) 

Ännu en tydlig illustration av att PISA är ett väsentligt element 
åtminstone i den mediala svenska självbilden är exempel 48, 
hämtat från en Aftonbladet-artikel med den mångordiga rub-
riken ”Det går bra nu, Sverige! OECD hyllar den svenska till-
växten: Om du är svensk borde du vara stolt”: 
 
48. Det finns framgångskoncept. Och så finns Sverige. Som visser-

ligen ibland dippar – inga Pisa-rapporter nämnda eller glömda 
– men som vi fortfarande kan vara nöjda med. (ABn170209) 

I exempel 48 framställs PISA som ett smolk i glädjebägaren. Att 
PISA dyker upp i citatet kan tolkas som att studien inte går att 
bortse från när nationell framgång står på tapeten. Den som vill 
åtnjuta trovärdighet i läsekretsens ögon gör bäst i att åtminstone 
nämna den internationella elevstudien, särskilt när OECD står 
på tapeten. 

Omnämnanden av PISA i tidningsartiklarna fyller ofta funk-
tionen att båda skapa, återskapa och markera samhörighet sven-
skar eller finländare emellan. På så vis fungerar PISA som ett ele-
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ment i nationsbyggandet. PISA är en gemensam referens: i PISA:s 
skugga är vi alla olyckssyskon – alternativt kan vi dela Pisa-glädjen.   

8.10 Fler perspektiv på PISA 

I följande avsnitt exemplifieras och diskuteras ytterligare ett par 
perspektiv på PISA som präglar delar av materialet: dels att PISA 
framställs som något betydelsefullt och känsloladdat, dels att det 
förekommer viss nyansering och problematisering i relation till 
PISA. Störst tonvikt läggs vid det sistnämnda perspektivet. 

8.10.1 Betydelsefullt och känsloladdat 

Offentliggörandet av PISA-resultaten framställs i tidningsspal-
terna som en betydelsefull och inflytelserik händelse. PISA fram-
ställs dessutom som ett fenomen som väcker känslor, vilket 
framgår redan av det faktum att flera av PISA-orden i materialet 
är känsloladdade. Hit hör PISA-chock, PISA-kris, PISA-lättnad, 
PISA-glädje och PISA-succé. Detta emotionella sätt att framställa 
PISA förekommer inte minst i flera av de artiklar som publiceras 
i december 2016, när föregående års PISA-resultat presenteras. I 
dessa artiklar blommar språket ofta upp och metaforer används 
flitigt, vilket framgår av exempel 49–55, som i koncentrat skildrar 
de senaste årens (medie)känslostormar. (I exemplen har jag strukit 
under metaforer och emotionellt laddade ord och uttryck.) 
 
49. För tre år sedan kom det verkliga dråpslaget när Sverige rasade 

ytterligare i OECD:s internationella mätning av 15-åringars 
kunskaper, kallad Pisa. (DNn161226) 

50. För tre år sedan slog resultaten av Pisa-undersökningen ned 
som en bomb i Sverige. (ABn161226 Trendbrott) 

51. Förra PISA kom som en käftsmäll. (ABo191207a) 

52. Chocken kom i Pisaundersökningen 2012, då resultaten för 
Sveriges del rasade. (HBLn170421) 
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53. Det var många som hade fjärilar i magen när årets så kallade 
Pisa-mätning […] skulle presenteras i tisdags. (ABo161211) 

54. Det gick en suck av lättnad genom hela landet när resultaten av 
den senaste Pisamätningen presenterades. (ABo161207b) 

55. Det syns en tydlig PISA-effekt i opinionen, enligt en mätning 
från DN/Ipsos. (DNn161226) 

Förekomsten av dessa känsloladdade ord och formuleringar vitt-
nar om att starka emotioner förknippas med PISA – och omvänt 
visar denna emotionellt präglade vokabulär att PISA är en före-
teelse som i tidningsartiklarna konstrueras som starkt känslo-
laddad. Med andra ord: den läsare som tar del av medierapporte-
ringen får inpräntat i sig att PISA är förknippat med starka 
känslor. Ordet PISA-effekt i exempel 55, som är hämtat från en 
artikel om det inrikespolitiska opinionsläget, framställer i sin tur 
PISA som något (politiskt) betydelsefullt. 

Den emotionella PISA-diskurs som kommer till uttryck i 
exempel 49–55 är mest framträdande i det svenska materialet. I 
det finländska materialet förekommer den framför allt i artiklar 
som handlar om svenska förhållanden, vilket möjligen säger 
något om de två ländernas olika förhållningssätt till PISA. Ordet 
PISA-chock används vid fyra tillfällen i Dagens Nyheter men 
bara vid ett tillfälle i var och en av de övriga tidningarna. Intres-
sant nog skrivs det med citattecken i Vasabladet, där det används 
i en översikt över det svenska nyhetsåret. Även Hufvudstads-
bladet använder citattecken när de refererar till en artikel om 
PISA i Svenska Dagbladet, vilket framgår av exempel 56: 
 
56. Den verkliga chocken i Sverige kom för tre år sedan när den 

förra Pisa-mätningen ”slog ner som en bomb”, som Lärarför-
bundets Johanna Jaara Åstrand och Christina Olin-Scheller, 
professor i pedagogiskt arbete, beskriver det i en debattartikel i 
måndagens Svenska dagbladet. (HBLo161206) 
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Att uttrycket ”slog ner som en bomb” är markerat med citat-
tecken i exempel 56 indikerar en viss distans till den känslo-
laddade svenska diskursen. 

Den mer nedtonade finländska PISA-diskursen kan möjligen 
förklaras med att Finland har en historia av höga PISA-resultat 
och att de senaste årens finländska provresultat knappast kom-
mit som en överraskning, vilket framgår av exempel 57, hämtat 
från en ledarkrönika: 

 
57. Den finländska placeringen i Pisa-rankningen blev ingen 

nyhetsbomb. (HBLo161212) 

8.10.2 Viss nyansering och problematisering 

Hufvudstadsbladet utmärker sig genom att uppvisa ett mer nyan-
serat synsätt på PISA än de övriga tidningarna. På ett explicit sätt 
framhålls i flera artiklar vikten av att betrakta – och dra slutsatser 
utifrån – PISA på ett nyanserat sätt. I det följande presenteras två 
exempel på detta. Exempel 58 är hämtat från en debattartikel 
skriven av ordföranden i Finlands svenska lärarförbund: 
 
58. Väl medveten om att det inte finns en enskild orsak till dalande 

Pisaresultat vill jag lyfta fram en viktig bakgrundsfaktor som jag 
själv ständigt stöter på när jag talar med lärare i våra finlands-
svenska skolor. (HBLo161223) 

Citatet i exempel 58 uttrycker försiktighet i bruket av PISA som 
argument – ett förhållningssätt som ligger långt från den ofta tvär-
säkra attityd som kommer till uttryck när svenska debattörer 
uttalar sig med utgångspunkt i PISA (se 8.2). Exempel 59 är häm-
tat från en krönika om ett FN-möte, där Finland presenterat en 
nationell analys om implementeringen av FN:s utvecklingsmål: 
 
59. Problemet är att analysen baserar sig på internationella rank-

ningar, där till exempel Pisaundersökningen ger Finland ett 
gott betyg för utbildning, trots att den innefattar bara en bråk-
del av det som det nya utbildningsmålet lovar. (HBLo160812) 
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I exempel 59 sägs det uttryckligen att PISA inte kan tas till intäkt för 
att Finland verkligen uppfyller landets nationella utbildningsmål. 
Något förbehåll som liknar detta görs inte i det svenska materialet.  

Även i den finländska rapporteringen om Sverige förekom-
mer en reservation, vilken återges i citatet i exempel 60: 
 
60. Det finns forskare som kritiserar Pisa-undersökningen och 

menar att den får alltför stort fokus. Magnus Oskarsson är 
projektledare för utredningen i Sverige och försvarade den 
nyligen i SVT:s Aktuellt – även om han är kritisk mot att den 
används […] i den politiserade debatten. 
     Han betonar, och det här är viktigt att minnas också i Fin-
land, att den inte mäter allt. (HBLo161206; fet stil i original) 

I de finländska tidningarna kommer ett nyanserat förhåll-
ningssätt också till uttryck i förhållande till provresultaten. Att 
de finländska resultaten sjunkit är inte något som uppmärk-
sammas stort – vilket är intressant mot bakgrund av att svenska 
medier är snabba både när det gäller att larma om dåliga resultat 
och att lyfta fram positiva resultat. Det dröjer ända till den 23 
december innan Hufvudstadsbladet publicerar en längre artikel 
om att de finländska elevernas PISA-resultat ”sjunker stadigt” 
(HBLo1223) – och då är det inte en nyhetstext utan en debatt-
artikel. I en artikel publicerad den 11 december i samma tidning 
betonas tvärtom den finländska skolframgången i jämförelse 
med det mindre framgångsrika Sverige.  

En annan iögonfallande iakttagelse är att den relativa fin-
ländska framgången tonas ner i många artiklar. Exempel 61 illust-
rerar detta:  

 
61. Vår utbildningsexport är ett bra betyg för finländsk skola.  

[– – –]  
     I länder runtom i världen gör den finländska skolan succé. 
Själva vet vi förstås att bäst före-datumet enligt Pisaskalan har 
gått. Men produkten fortsätter att sälja. (HBLo161012) 
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Med andra ord: samtidigt som den relativa framgången tonas 
ner dras inga stora växlar på att de finländska elevernas resultat i 
PISA sjunkit något. Återigen ger sig ett nyanserat synsätt till 
känna. Däremot framhålls den finländska skolan i flera artiklar 
som framgångsrik i andras ögon. Inte bara svenskar (i ett halv-
dussin artiklar) och en dansk minister lovordar den finländska 
skolan, utan också NASA, som i den tidigare nämnda artikeln 
om en möjlig framtida kolonisering av planeten Mars säger sig 
vilja samarbeta med Finland (HBLn160903). 

Även i det svenska materialet förekommer det i undantagsfall 
resonemang om PISA:s förklaringsvärde och det händer att ett 
explicit nyanserat förhållningssätt till PISA artikuleras, inte minst i 
samband med att PISA-resultaten offentliggörs. Citatet i exem-
pel 62, som är hämtat från en ledare publicerad i anslutning till 
offentliggörandet av TIMSS-resultaten, indikerar att det inte rör 
sig om några enkla sanningar: 

 
62. Om en vecka vet vi om bilden av vändning bleknar eller får 

skarpare konturer. (DNo161130) 

Ordet bilden signalerar här att det rör sig om något i viss mån 
subjektivt; underförstått framgår det dessutom att den bild som 
nu föreligger inte har helt skarpa konturer – och att den bild som 
kommer att framträda efter offentliggörandet inte heller kom-
mer att ha helt skarpa konturer utan bara skarpare, det vill säga 
att det inte går att uttala sig med säkerhet utifrån de bilder som 
TIMSS och PISA ger. 

Dagen efter offentliggörandet uppmärksammas det i Dagens 
Nyheter att det inte är helt klart vad PISA mäter och att resul-
taten därför kan tolkas på mer än ett sätt: I en nyhetsartikel står 
det att en delförklaring till de svenska elevernas förbättrade kun-
skapsresultat kan vara att deras motivation att göra bra ifrån sig 
på provet har ökat (DNn161207a). Som källa anges den nya 
PISA-rapporten men också Skolverket samt en granskning som 
DN gjorde 2014. Denna delförklaring ges relativt stort utrymme 
i tidningen, eftersom den också avhandlas i en ledarartikel publi-
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cerad samma dag (DNo161207). Slående är dock att reserva-
tioner och problematiseringar av det här slaget främst förekom-
mer i samband med offentliggörandet av PISA-resultaten och att 
de i hög grad lyser med sin frånvaro under resten av året. 

Ett ifrågasättande och problematiserande förhållningssätt kan 
också anas i de ovan nämnda artiklarna där PISA används som 
kontrast till den meningsfulla leken och till konst, kreativitet och 
kritiskt tänkande (se 8.7). Den kritiska udden i dessa artiklar är 
inte riktad mot PISA-studien som sådan utan mot vad som 
uppfattas som ett alltför stort och ensidigt fokus på PISA-studien 
och på den typ av kunskap som mäts i studien.  

I några artiklar i det svenska materialet förs en kritisk dis-
kussion om hur PISA används som resurs i politiska utspel och 
opportunistiska reformagendor. Som exempel kan nämnas en 
insändare skriven av en elev som är medlem i SSU. I exempel 63 
kritiserar insändarskribenten att Jan Björklund använder PISA 
som belägg för att det har varit fruktbart att sänka betygsåldern 
och som argument för att den ska sänkas ytterligare:  
 
63. Som ett annat exempel kan nämnas Björklunds agerande när 

den senaste Pisa-undersökningen presenterades. Då var Björk-
lund snabb med att ta på sig en hjälteroll. Enligt Björklunds 
egen analys berodde lyftet i princip enbart på att betygsåldern 
hade sänkts till årskurs 6. Allt hårt slit från lärare och elever 
ignorerades. Istället var det tydligen Björklunds betygsålders-
sänkning som hade bankat in kunskap i Sveriges elever. Nu 
tycker Björklund att nästa naturliga steg är att sänka betygs-
åldern ytterligare, till årskurs 4. (DNo170524a) 

Skribenten argumenterar i insändaren för att tidiga betyg enbart 
är skadligt för elever – men själv använder han inte PISA som 
belägg eller argument.  

I en ledarartikel konstateras det att PISA-undersökningen 
ofta har använts ”som något av ett facit i debatten, särskilt av 
alliansen” (DNo170524b). Konstruktionen som något av ett facit 
indikerar en kritisk underton. Med andra ord förekommer i 
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vissa av tidningsartiklarna en kritiskt präglad metadiskussion om 
de PISA-funktioner som tagits upp i denna rapport. Denna (för-
visso begränsade) diskussion förs huvudsakligen av opinions-
skribenter och gäller framför allt funktionerna PISA som belägg, 
argument och bricka i det politiska spelet. I exempel 64, hämtat 
från en nyhetsartikel publicerad dagen efter att PISA-resultaten 
offentliggjorts, är det dock inte en debattör utan en lärare som 
uttrycker oro för hur PISA-resultaten kan komma att användas:  
 
64. Samtidigt medför mätningarna en viss oro. Kenny Kvarnström 

[intervjuad lärare] varnar för att leta enkla lösningar i jämförel-
sen med andra länder. Skolpersonalen ser även risker i hur 
makthavarna reagerar på resultaten. En dålig Pisamätning kan 
leda till nya stora reformer i en skola som knappt hunnit imple-
mentera de senaste. Bra resultat kan innebära en risk att 
politikerna deklarerar ”uppdraget slutfört”. (DNn161207c) 

Som nämnts ovan utgör dock dessa artiklar, där PISA i någon 
mån ifrågasätts, kritiseras eller diskuteras på en metanivå, en 
relativt begränsad andel av samtliga svenska artiklar. En möjlig 
förklaring till att flera av dem publiceras i samband med att 
PISA-resultat offentliggörs är att denna händelse har blivit ett 
medialt jippo, vilket gör att journalisterna i dessa dagar är mer 
på sin vakt. I en ledare publicerad i samband med att TIMSS-
resultaten presenteras i tidningen explicitgörs medielogikens in-
verkan på framställningen av PISA: 

  
65. Timss-skuttet kommer i den offentliga debatten knappast att 

kunna konkurrera med 2013 års Pisa-chock. Negativa nyheter 
har en annan kraft. Dessutom hänger fortfarande Pisa som ett 
mörkt moln över Timss. (DNo161130) 

I exempel 65 framställs även medierna som potentiella aktörer i 
den diskursiva styrningen av skolan. 

I det finländska materialet riktas inte kritik mot att studien 
används som trumfkort och slagträ – som framkommit ovan är 
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denna funktion sällsynt i det finländska materialet (se 8.3). I 
stället riktas en del – mer eller mindre direkt – kritik mot vad 
som framställs som en övertro på eller ett överutnyttjande av den 
finländska skolframgången, som i exempel 66, hämtat från ett 
reportage om Finland med rubriken Vårt bästa land: 
 
66. Skolan är som bekant en finländsk juvel som presidenter, poli-

tiker och professorer gärna håller fram som en trofé marinerad 
i Pisamätningar med mera. [– – –] 
     Men nu varnar allt fler röster för att det finländska utbild-
ningssystemet håller på att vittra sönder. (VBLö161224) 

Formuleringen en trofé marinerad i Pisamätningar kan uppfattas 
som raljerande och präglad av en kritisk udd. En sådan tolkning 
blir än mer rimlig i ljuset av den efterföljande varningen om ut-
bildningssystemets söndervittring. 

I vissa av de finländska artiklarna framhålls Finlands goda 
PISA-resultat dessutom som något som förpliktar, som i exem-
pel 67 hämtat från en ledare skriven i form av ett fiktivt brev till 
politikern Osmo Soininvaara (tidigare riksdagsledamot och mi-
nister för De gröna i Finland och vid tiden för publiceringen 
stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors): 

 
67. Men språkundervisningen i det andra inhemska [språket] i våra 

skolor är, bästa Osmo, en sak att ta på allvar: Varför fungerar 
den så dåligt både på finskt och svenskt håll? Varför konstateras 
detta faktum årtionde efter årtionde utan att något sker, i det 
stora Pisalandet Finland? Vad säger politikerna? Vad gör 
politikerna? (HBLo161216) 

Enligt ledarskribenten är epitetet det stora Pisalandet inte bara 
en trofé utan också något som den finländska skolan och poli-
tikerna måste leva upp till – genom att erbjuda eleverna en väl-
fungerande undervisning i svenska. 
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8.11 Sammanfattning 

PISA används som belägg för sakpåståenden med varierande 
kunskaps- och sanningsanspråk. Framför allt i det svenska mate-
rialet används PISA dessutom som led i argumentation och som 
bricka i det politiska spelet, funktioner som uppmärksammats 
både i tidigare forskning och i den allmänna debatten. Vidare 
används PISA inte minst av journalister som aktualitetsmarkör, 
det vill säga för att rama in artiklar som nyhetsmässiga. I ett antal 
artiklar framställs PISA som väckarklocka, piska eller morot. När 
PISA vid ett fåtal tillfällen används som material i ordvitsar eller 
dikter insända av läsare innebär detta att PISA framstår som en 
folkligt förankrad företeelse.  

En funktion som inte tidigare rönt någon större uppmärk-
samhet är PISA som symbol. Att PISA används som symbol 
innebär att PISA framställs som en del av vårt kulturella allmän-
gods. Det symboliska bruket präglas ofta av en kritisk udd riktad 
mot någon specifik betydelseaspekt av PISA. Exempelvis får PISA 
stå för instrumentell kunskap eller nationell framgång. När PISA 
används som nationellt emblem eller framställs som en tävling 
kan det ses som ett specialfall av PISA som symbol.  

I flera artiklar, framför allt i de svenska tidningarna, förknip-
pas PISA med en emotionell diskurs. Vidare ger vissa artiklar ut-
tryck för ett problematiserande och nyanserat synsätt på PISA, 
men i det svenska materialet är sådana problematiserande fram-
ställningar undantag snarare än regel och de förekommer främst 
i samband med att 2015 års PISA-resultat offentliggörs. 
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9. Mediekonstruktioner av PISA i 
granskningssamhället – en 

diskussion 

I denna rapport har mediekonstruktioner av PISA analyserats 
mot bakgrund av att PISA är en inflytelserik och i hög grad me-
dialiserad studie. I det följande diskuteras analysresultaten med 
hjälp av begreppet medielogik (t.ex. Altheide & Snow 1979, Ström-
bäck 2009, Ghersetti 2012) och mot bakgrund av pågående sam-
hällsförändringar som granskning, marknadisering och inter-
nationalisering (Svensson 2017, Ivarsson Westerberg 2017). 

Händelsefokus 
Analysen tyder på att PISA bidrar till att sätta skolfrågor på 
agendan i mediedebatten – och därmed i samhällsdebatten (efter-
som mediedebatten är en del av den allmänna samhällsdebatten 
samtidigt som den i flera studier har visat sig påverka den övriga 
samhällsdebatten; se Shehata 2019). Bland annat visar analysen 
att många artiklar om skolan publiceras i anslutning till offent-
liggörandet av PISA-resultaten. Detta ligger i linje med medie-
logiken, som prioriterar händelser och konkretion framför på-
gående processer. Processer är i regel svårare att gestalta och 
framför allt svårare att tillskriva nyhetsvärde, eftersom processer 
innebär att förändring sker gradvis.  

Medan skolans vardag är en process som ur journalistisk 
synvinkel inte alltid är enkel att gestalta på ett nyhetsmässigt sätt 
är offentliggörandet av PISA-resultaten en momentan händelse 
som av många skäl är lockande för medierna att lyfta fram och 
spinna vidare på. Framför allt i de svenska tidningarna är rappor-
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teringen omfattande i början av december: provresultaten redo-
visas och kommenteras och föranleder en rad artiklar om skolan. 

Tävling och nationellt emblem 
En orsak till att det är tacksamt för medierna att rapportera om 
PISA-resultaten är att de kommer i form av siffror. Siffror är 
(skenbart) enkla att förmedla och ta till sig. De har en aura av 
objektivitet, vetenskaplighet och expertis, värden som anses vara 
universellt gångbara och som därför står högt i kurs i dagens 
globaliserade samhälle. Sifferresultat går att jämföra, rangordna 
och presentera i form av rankningstabeller. Detta sätt att fram-
ställa PISA – som en tävling där olika nationer rankas i förhållan-
de till varandra – kan relateras till allmänt gångbara journalistiska 
berättartekniker som tillspetsning, förenkling, polarisering och 
konkretion.  

De länder som är framgångsrika i PISA har en fördel i den 
globala konkurrensen, något som framgår av flera tidningsartik-
lar med fokus på Finland, som fortfarande har relativt höga 
PISA-resultat. Det framhålls återkommande i analysmaterialet att 
det finländska utbildningssystemet har blivit en efterfrågad 
exportvara och något som nationen kan stoltsera med.  

Att PISA-resultaten redovisas i form av tabeller där länder 
rangordnas har kritiserats av en rad forskare, bland annat för att 
det innebär att ibland minimala skillnader mellan olika länder 
framstår som större och mer betydelsefulla än vad de faktiskt är 
(Uljens 2009b). Men för den som vill nå ut med PISA-resul-
taten (OECD) och för den som vill attrahera nyhetskonsumen-
ter (nyhetsproducenterna) är detta ett genialt drag. PISA upp-
levs därmed som en nationell angelägenhet: i metaforen ’PISA 
som tävling’ tilldelas vi alla en roll som medborgare i en rankad 
nation.  

I takt med att PISA har vuxit och fått allt större uppmärk-
samhet har PISA således kommit att fungera som ett nationellt 
emblem – vare sig det rör sig om höga eller låga resultat: I tid-
ningsspalterna blir PISA ett fenomen som medborgarna kan 
samlas runt i glädje eller sorg – alternativt en företeelse som 
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manar till bred nationell uppslutning och gemensam kamp. 
Detta kan ses i ljuset av att skolans innehåll och mål kulturellt 
sett har reflekterat nationens hjärta (Uljens 2009b:26). En rang-
ordning av länders skolsystem uppfattas därför samtidigt lätt som 
en rangordning av länderna som sådana. Internationaliseringen 
och de jämförande inslagen har framhållits som grundläggande 
ingredienser i PISA:s framgångsrecept (t.ex. Grek 2009:26).  

En del av vårt kulturella allmängods 
Flera av resultaten som presenteras i denna rapport kan ses som 
tecken på att PISA har blivit en etablerad företeelse i samhället, 
till och med en del av vårt kulturella allmängods – åtminstone är 
det den bilden som förmedlas i de undersökta tidningarna. Detta 
sätt att framställa PISA bidrar i sin tur till att stärka PISA:s 
ställning och inflytande. PISA omnämns – ibland utan närmare 
förklaring – i ett brett spektrum av artiklar publicerade på olika 
redaktionella avdelningar i tidningarna. Därmed framställs PISA 
som en angelägenhet för fler än opinionsbildare och snävt 
inriktade nyhetskonsumenter.  

En indikation på att PISA är en företeelse som engagerar på 
bred front är att läsare skickar in dikter och andra kåserande 
texter om PISA (till Dagens Nyheters sida Namn & Nytt). PISA 
används vidare som symbol för en rad företeelser, såsom instru-
mentell kunskap, ytlighet och vår tids mäthysteri. Att PISA till-
skrivs kraft att verka som symbol kan ses som ett tecken på att 
PISA inte bara är ett etablerat samhällsfenomen utan också en 
företeelse som framstår som betydelsefull och betydelsebärande, 
förknippad med tydliga värden och emotioner.  

Viss problematisering 
Ofta används PISA som kontrast till exempelvis konst, krea-
tivitet och lek för lekens egen skull. I dessa sammanhang för-
knippas PISA vanligen med negativa värden. Mer specifikt är det 
inte PISA-proven i sig som kritiseras utan den kritiska udden 
riktas mot det som PISA upplevs representera – en specifik ideo-
logi eller idéströmning, en samling (nyliberala och marknads-
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ekonomiska) värden. Denna kritik är ofta implicit och inte 
alldeles lätt att sätta fingret på (vilket i analysen tar sig uttryck i 
att det inte är enkelt att kategorisera den bildspråkliga använd-
ningen av PISA). Däremot är det sällsynt att explicit kritik 
formuleras i relation till PISA. När det förekommer är det fram-
för allt sättet som PISA används på som kritiseras, närmare be-
stämt att PISA i vissa sammanhang oreflekterat används som ett 
facit och att PISA i det svenska materialet i tid och otid används 
som argument och som en bricka i det politiska spelet.  

En lätt ifrågasättande attityd gentemot PISA är dock märkbar 
i vissa artiklar som publiceras i samband med offentliggörandet 
av PISA-resultaten, möjligen för att journalisterna i dessa dagar 
är mer på sin vakt. Det är rimligt att anta att journalister är mer 
medvetna om sin roll som granskare i tider när det slås på stora 
trumman i samband med att rapporter lanseras. Under resten av 
året är dock denna ifrågasättande attityd gentemot PISA-under-
sökningen näst intill osynlig i det svenska materialet. Flera fin-
ländska artiklar uppvisar dock ett mer nyanserat förhållningssätt. 

Politisering och aktörer 
Framställningen av PISA som slagträ, trumfkort och Svarte Pet-
ter kan ses i ljuset av medielogikens förkärlek för att gestalta 
politik som ett strategiskt spel snarare än som sakfrågor. Att 
detta sätt att använda PISA är vanligt i de svenska tidningsartik-
larna kan i sin tur relateras till den höga grad av politisering som 
präglar PISA och skoldebatten i Sverige.  

Politiseringen av PISA på svenskt område tar sig fler uttryck. 
Den framträder tydligt när analysvariabeln tema står i fokus: I 
många av de svenska artiklarna är skolpolitik huvudtema. Dess-
utom finns i materialet flera svenska artiklar där det inrikespoli-
tiska opinionsläget redovisas och kommenteras. Lika tydligt 
framträder politiseringen i samband med analysvaribaleln aktö-
rer: Politiker är den överlägset vanligaste aktörskategorin i det 
svenska materialet. 

I det finländska materialet däremot är forskare en mer fram-
trädande aktörskategori. De finländska tidningsartiklarna ut-
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märks i högre grad än de svenska av en pedagogisk diskurs och 
PISA omskrivs ofta på ett mer nyanserat sätt. Politiker omnämns 
endast vid ett fåtal tillfällen, framför allt i samband med Hufvud-
stadsbladets Sverigerapportering, som präglas av en förundran 
över svenskarnas inställning till PISA.  

En annan anmärkningsvärd sak i förhållande till analys-
variabeln aktörer är att elever och lärare är sällsynta i både de 
svenska och de finländska tidningsartiklarna. PISA tycks således 
inte bidra till att i någon större utsträckning lyfta fram erfaren-
heter och synpunkter från de som dagligen vistas i skolan, med 
undantag för ett antal artiklar där lärare och elever intervjuas i 
samband med att OECD offentliggör resultat från studien. 

Emotionalitet och teman 
Framför allt i det svenska materialet framställs PISA som ett be-
tydelsefullt och känsloladdat fenomen, vilket manifesteras i ord 
som PISA-effekt, PISA-glädje och PISA-chock. Detta sätt att fram-
ställa PISA ligger i linje med den polarisering och tillspetsning 
som medielogiken premierar. Det blir särskilt påfallande i den 
rikliga medierapporteringen i samband med offentliggörandet av 
PISA-resultaten. Att PISA framställs på detta sätt i de svenska 
tidningsartiklarna kan möjligen relateras till att svenska elever – i 
jämförelse med finländska – genom åren har fått relativt låga 
resultat på PISA-proven; i enlighet med medielogiken tenderar 
negativa händelser att få större genomslag i nyhetsrapporterin-
gen än positiva. 

I det finländska materialet är redovisningen av provresultaten 
mindre omfattande. En aspekt som uppmärksammas stort är 
dock att de finländska flickornas PISA-resultat numera är bättre 
än pojkarnas i alla ämnen. Eftersom detta är något som synliggörs 
på ett konkret sätt i den stund som resultaten presenteras framstår 
det som en händelse som kvalificerar sig som en nyhet.  

Bristande likvärdighet är det vanligaste temat i de finländska 
artiklarna om skolan där PISA omnämns. Även i det svenska 
materialet är den ojämlika skolan något som uppmärksammas 
men inte i lika hög grad som i det finländska materialet. I de 
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svenska artiklarna om skolan är andra aspekter lika framträ-
dande, till exempel det fria skolvalet samt friskolornas vara eller 
inte vara, frågor som präglas av politisk oenighet och som därför 
föranleder debatt.  

Flertydiga analysresultat 
Analysresultaten är inte entydiga. Å ena sidan präglas flera 
tidningsartiklar av ett fokus på resultat och rankningar. Detta 
stämmer överens med kritik som uttalats från bland annat fors-
karhåll; det har sagts att PISA leder till en ensidig och missriktad 
resultatfokusering där det som uppmärksammas är dels huru-
vida resultaten gått upp eller ner jämfört med tidigare mät-
ningar, dels hur den egna nationen står sig i förhållande till 
andra länder. Detta medan andra väsentliga aspekter, exempelvis 
skillnader inom länder, hamnar i bakgrunden. Å andra sidan 
visar undersökningen som ligger till grund för denna rapport att 
bristande likvärdighet är ett framträdande tema i flera av artik-
larna. Detta kan tolkas som att PISA trots allt bidrar till att skill-
nader mellan olika elevgrupper uppmärksammas.  

Vidare visar analysen att flera internationella utblickar görs i 
samband med medierapporteringen om PISA. Med andra ord 
tycks PISA motivera (vissa) länder att lyfta blicken och spana 
över nationsgränsen för att hämta inspiration från och lära av 
andra länder. Detta kan ses som en utveckling jämfört med forna 
dagar när åtminstone Sverige i hög grad var sig själv nog som 
utbildningsnation (Ringarp 2014). Det kan också ses som ett 
tecken på framgång i förhållande till OECD:s ambition att åstad-
komma en global harmoniering av utbildningssystemen. 

Språk, granskning och påverkan 
Såväl internationella kunskapsmätningar som medielogiken och 
språket är fenomen som på ett medvetet sätt kan användas av 
olika aktörer i ett medialiserat samhälle i syfte att skapa och 
återskapa verkligheten på ett visst sätt. PISA har upprepade gånger 
pekats ut som ett instrument för OECD att utöva global styrning 
av skolan (t.ex. Pettersson 2014). Politiker och andra opinionsbil-
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dare använder i sin tur resultaten från PISA för att rättfärdiga och 
argumentera för specifika insatser och regleringar på skolans om-
råde (t.ex. Sahlberg 2011). Opinionsbildare använder medierna 
som en arena för att föra ut sina budskap, och de kan då dra nytta 
av medielogiken. Även journalister är i sin yrkesutövning beroen-
de av medielogiken. PISA blir således ett instrument som både 
OECD, nationella politiker och andra opinionsbildare samt jour-
nalister kan dra nytta av. I sakens natur ligger dessutom att det 
är omöjligt både att agera diskursivt och att granska utan att 
utöva påverkan i en mer grundläggande betydelse.  
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PISA-chock, PISA-kris, Pisa-effekt. En typ av ord som blivit så 
etablerade i medierna att vi knappt höjer på ögonbrynen längre. 
Möjligen är detta anledning nog att skärskåda dem? 

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, som står 
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medierna för att nå ut med sitt budskap. Samtidigt är medierna 
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