
   

Självständigt arbete 15 hp  

Samhällskunskap III | Höstterminen 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En undersökning av 2003 och 2015 års PISA-studier 

 
En jämförande studie av ord och begrepp ur ett begreppshistoriskt 

perspektiv som förekommer i PISA-studiernas två olika tider 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Alan Derin 

Handledare: Torbjörn Nilsson   

Examinator: Andrej Kotljarchuk 
 

https://studiewebben.itslearning.com/Dashboard/


2 
 

Abstract  
 
Every third year a PISA study is conducted, through international measurements for member 

states of the OECD-organization. This aims to measure each country´s pupils by the ages of 

15 years old. Its purpose is to examine how each member´s pupils perform in mathematics, 

reading comprehensions, sciences and problem solving. In this essay we intend to examine 

how the PISA studies were received as a creation of opinion and self-image.  

This research follows up on selected actors in the media debate surrounding PISA as a tool of 

argument and means of discussion. The natural demarcation is made by actors; mostly from 

professional teachers, but also journalists, lectures, writers and school experts in the fields. Its 

purpose is to give a well-balanced and comprehensive picture of the PISA-debates. From a 

political standpoint the actors represent different positions of the spectrum. The study consists 

of a total of 10 actors. Between the years of 2004-2005 and 2016-2017 of the PISA 2003 and 

2015. This paper will focus on the PISA studies that were done by the years of 2003 and 

2015.  

By working with different PISA studies with a long span of time between them. This is done 

as a conscious strategy in favor of the comparative study. In this essay the conceptual changes 

between these two PISA studies will be examined and studied with a conceptual analysis.  

Key words: Actors, PISA, OECD, Concept analysis, Koselleck, School results, International 

rankings, PISA-chock, Media debate 
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Inledning 
 

Genom utbildningens gång har jag stundvis kommit i kontakt med PISA-studierna. PISA 

(Programme for International Student Assessment) går ut på att mäta skolresultat från olika 

länder och jämföra de resultaten med varandra. Studien har gjorts sedan år 2000, vart tredje år 

släpps den ut. Den första mätningen gjordes 2000 och den senaste gjordes 2018. Det är en 

tillräckligt lång period för att få en effekt och påverkan internationellt i världen, den har 

hunnit etablera sig, samt påverkat länders skolor och skolpolitiska beslut. PISA fungerar som 

en global rörelse i uppgift att jämföra hur 15 åriga elever presterar i olika länder i ämnen som 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap.1  

 

Länderna som är med i studien tillhör OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) samarbetet. OECD är en internationell organisation som samarbetar för 

ekonomisk utveckling. Målet för verksamheten är att genom analys och utbyte av erfarenheter 

stärka för en långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning, samt vidgad världshandel. 2 

Den mätning som görs av PISA jämför länders resultat med varandra. Det brukar i länder som 

framför lägre resultat uppstå en ”chockvåg” som kallas ”PISA-chock”, ett vanligt fenomen i 

många länder, då resultaten från studien får en stor inverkan. Det framkommer en debatt, som 

ger upphov till enskilda aktörer att göra sina röster hörda, från olika politiska hörn. Det blir en 

politisk fråga, som ger upphov till olika åsikter. 3 

Jag har blivit bekant med begreppet PISA under min studietid, såväl i teoretiska som 

praktiska uppgifter. Vad jag märkte av var hur den fanns till och fungerade i skolorna. När jag 

gjorde min VFU (verksamhetsförlagda utbildning), märkte jag av dess betydelse hos 

lärarkollegiet. Från mitt eget håll fanns det aspekter av PISA:s globala funktion som jag ansåg 

vara god, och visa andra som jag ansåg vara negativt, redan tidigare. När jag gjorde min VFU 

så märkte jag av att en del av skolpersonalen som lärare, rektorer och mentorer diskuterade i 

konferenser när nästa PISA-studie skulle släppas. Flera gånger var jag vittne till hur PISA 

refererades i sociala sammanhang, till exempel konferenser. Det berodde även på den position 

 
1 Skolverket, ”PISA: en studie om kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse”, Skolverket (statens 

skolverk 17/12 2019 (senaste uppdatering), www.skolverket.se, [Hämtad 27/12 2019].  
2 Nationalencyklopedin, ”OECD”, Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på 

initiativ av Statens kulturråd, www.ne.se, [Hämtad 4/1 2020]. 
3 Johanna Ringarp, ”PISA som styrinstrument-policyförändringar i tysk och svensk utbildningspolitik”, i Bortom 

PISA, red. Joakim Landahl & Christian Lundahl (Stockholm: Natur och kultur, 2017), s.103–105. 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/
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lärare hade till PISA. Vissa lärare ansåg att PISA-studien var orättvis, medan andra lärare 

ansåg att den var legitim för en bättre skola.  

 

För när PISA-studier jämförs mellan olika länder så skapas ovetande bilden av en vinnare och 

förlorare. Medan lärare som var positiva till PISA ansåg att det behövdes en kritisk 

bedömning, för att skapa en bättre skola. Detta är en skolfråga, som framför mycket nyttig 

information, men ger även öppna frågor, till hur vi förhåller oss till studien. I PISA-debatten 

fanns det inte klara svar, men det fanns aktörer som kommenterade dessa frågor, och 

framförde sina synpunkter för vad de ansåg vara rimligt att göra. Det fanns aktörer som var 

väldigt drivande i visa frågor, de hade exempelvis huvudfrågor som de brann för. 4 De senaste 

decennierna hade svensk skola gått igenom reformer som ansetts vara kontroversiella, de hade 

blivit både kritiserade och hyllade. Det är en del av den PISA-debatt som förs, främst från 

aktörernas sida. Denna uppsats hade ett urval av aktörer betydande för denna studies arbete. 

Skolreformerna användes i den retoriska diskussionen om PISA-debatten. I min undersökning 

kommer jag att presentera de här aktörerna ordentligt. 

 

Bakgrund  
 

För tydlighetens skull delas bakgrunden i tre delar; kommunalisering, fristående skolor och 

aktörer.  

Kommunaliseringen:  
Fram till 1970-talet bestod den svenska skolutvecklingen av en centralisering och utformning. 

Den centraliserade skolpolitiken började luckras upp redan på 1970-talet. Processen pågick 

från 1970–1990-talet. 1990-talets reformer är av betydelse för denna uppsats, eftersom det 

förekommer i PISA-debatterna.5  

Frågorna om skolans decentralisering var svår att lösa genom avtalsvägen, den blev en 

politisk fråga som fick gå igenom en process sammanförd av, den dåvarande skolministern 

Göran Person. Då skulle förslagen handla om den statliga regleringen av skolpersonalens 

löne- och anställningsvillkor. 

Efter en längre politisk strid beslutade riksdagen att år 1989 rösta igenom föreslag som skulle 

innebära att kommunerna år 1991 fick arbetsgivaransvar, för all personal i skolorna.  

Kommunerna fick ett statsbidrag som de fördelade till olika verksamheter, efter egen vilja. 

Skolöverstyrelsen och länsskolenämndens uppgifter hade förhindrats, då började även den 

 
4 Ringarp, 2017, s. 105. 
5 Gunnar Richardson, svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu (Lund: Studentlitteratur, 2010) 

s. 159–163. 
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statliga styrningen att minska, då avskaffades dessa myndigheter. Skolverket ersatte de 

tidigare myndigheterna, vilket blev statens skolverk. Kommunerna ansågs ha förmåga och 

känsla att ordentligt följa skollag och läroplan, utan hinder.6 Detta skulle fungera som en 

strategiskt uttänkt modell, med utvärdering och uppföljning, vilket skulle blir mer 

förtroendeingivande. Det blev ändå inte som ovanstående hade hoppats, eftersom detta istället 

slog hårt mot skolan. Uppfattningen var oklara besked från statligt håll, vilket skaffade mer 

besvär i skolarbetet.7 

Fristående skolor:  

Från 1980-talets slut förändrades de fristående skolornas situation. 1988 inlämnades ett 

riksdagsbeslut som innebar en generösare inställning till stadsbidragsfrågan. Våren 1991 

skedde även andra nya steg. En enig riksdag beslutade sig för att kommunerna borde fördela 

sina resurser. De skulle själva dela ut statsbidragen till skolor med skolpliktiga elever, såväl 

offentliga som fristående. De fristående skolornas intåg i skolpolitiken innebar även ett krav 

för föräldrainflytande. Vilket backades upp av flera internationella konventioner som Sverige 

hade skrivit under. 8 

Den borgerliga regeringens intåg under hösten 1991 styrdes av en moderat ledning inom 

utbildningsdepartementet. Den satsning som gjordes gynnade valfriheten för både föräldrar 

och kommuner. Det enhetliga skolsystemet var för litet i sin variation och flexibilitet, lydde 

då tidens kritik. Konkurrensen från fristående skolor mellan offentliga skolor skulle leda till 

en pedagogisk förnyelse och ökande effektivisering.9 

Riksdagen beslutade 1992 att garantera fristående skolor som blivit godkända att föra vanlig 

skolplikt rätten till resurser inom den kommun de var verksamma i. Resurserna som utgick 

per elev skulle ersättas till minst 85 procent av kostnaderna i grundskolan. Dessa 

bidragsregler har senare ändrats flera gånger. Socialdemokraterna har senare skärpt villkoren 

för att driva friskolor. Genom beslut funderade riksdagen på att avskaffa skolpengen till 

grundskolor. Kravet var även att en friskola skulle drivas av minst 20 elever. Skolverket 

bedömde att etablerandet av en friskola skulle medföra ”påtagligt negativa följder” för 

skolans uppdrag i kommunen. Detta skulle i så fall kunna avslå ansökan om bidrag. 

Fristående gymnasieskolor får arbeta utan att införskaffa ett tillstånd eftersom gymnasiet är en 

frivillig skolform. Dock ligger bidragsbeslutet på Skolverkets sida.10 

 
6 Richardsson, 2010, s.164. 
7 Richardsson, 2010, s.165. 
8 Richardsson, 2010 s.167. 
9 Richardsson, 2010, s.167. 
10 Richardsson, 2010, s.167–168. 
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Urval av aktörer: 

Jag har valt personer som kommenterat PISA-resultaten, efter att studien släppts av OECD. 

Mätningen av 15 åringars prestationer brukar göras vart tredje år, vilket jag tidigare nämnde i 

inledningen. Den senaste PISA-studien gjordes 2018 och avslutades i december, resultaten 

släpptes av OECD den 7 december 2019. Emellertid har jag bestämt mig för att använda 

personer som kommenterade 2003 års resultat (från 2004–2005) och för 2015 års PISA-

studier (från 2016–2017). 

Det blev 5 aktörer för 2003 och 5 aktörer för 2015, det vill säga totalt 10. Syftet var att de 

skulle fungera som en miniatyrgrupp, av den större debatten. Valda aktörer presenterade olika 

åsikter om PISA-studien. En del är kritiska, andra positiva och några placerar sig mittemellan. 

Aktörerna består av en blandad samling; journalister, yrkesverksamma lärare, skolexperter, 

lärarstudenter, docenter och författare. De ska diskutera skolrelaterade ämnen, i detta fall 

svenska skolresultat, elevers prestationer och lärar- och elevtrygghet.  

Här nedan ska detta arbetets valda aktörer, kort, presenteras.  Här påbörjas PISA-studier av 

2003. 

Den första deltagaren är Lena Fejan Ljunghill. Lena började arbeta på Svenska Dagbladet 

som semestervikarie 1968. När vikariatet tog slut fick hon fast anställning som skol-reporter. 

Hon har även jobbat på fyra tidningar; Lärartidningen, Lärarnas tidning, Specialpedagogen 

och Pedagogiska Magasinet. I mitten av 1990-talet skrev hon en bok En skola för alla vad 

blev det av visionerna? I den lyfte hon frågor som hon brann för, hon kritiserade friskolorna 

som hon menade hade en segregerande sida, och framförde sin syn om en skola med större 

demokratiska rättigheter för elever.11 

Den andra deltagaren var Tomas Lundin, han jobbade som korrespondent i Tyskland för 

Svenska Dagbladet. Han kom till Tyskland vid slutet av 1980-talet. Som korrespondent har 

han bland annat rapporterat om Berlinmurens fall, Tysklands förenande och Östeuropas 

integration med resten av Europeiska unionen (EU). Från vad jag får ut av hans profil brinner 

han för frågor rörande EU, eurokrisen och geopolitiska spänningar i Europa. En politisk 

expert i området. 12 Tomas Lundin har skrivit en artikel om de tyska reaktionerna till PISA-

resultaten, där han gör jämförelser till det svenska utbildningssystemet.  

Den tredje deltagaren är P.M. Nilsson. Han påbörjade sin journalistiska bana när han 

studerade vid Lunds universitet. Han fick år 1992 vikarieanställning på ledarredaktionen hos 

 
11 Agneta Pettersson, ”Sista dagen på jobbet”, Lärarnas Tidning 27/02 2006, https://lararnastidning.se/, [Hämtad 

15/12 2019].  
12 Tomas Lundin, ”Profilsida”, Svenska Dagbladet, www.svd.se/, [Hämtad 15/12 2019]. 

https://lararnastidning.se/
http://www.svd.se/
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Expressen. 1995 fick han fast anställning, och 1995 blev han chef för ledarredaktionen. P.M. 

Nilsson har skrivit en artikel som tar skolmarknaden till försvar 13 

Den fjärde deltagaren är Sture Norlin. Mellan 1970–1980-talet jobbade Norlin som statligt 

anställd hos den dåvarande Skolöverstyrelsen. Han har även jobbat som kommunalt anställd 

rektor och skolchef. Inom sitt yrke har han jobbat med förverkligandet av läroplaner, 

kursplaner, mobbingplaner och främjande arbete. Norlins arbetsuppdrag involverade arbeten 

med att förverkliga självständighet, jämlikhet, tolerans, kreativitet och internationell 

solidaritet hos barn och ungdomar. Han har skrivit att friskolorna utåt fungerade som en 

konstgjord fasad med obetydlig koppling till läroplanen. Norlin har skrivit en artikel som tar 

svenska skolans demokratiska arbete till försvar. 14 

Den sista deltagaren av 2003 är Stig Sundqvist. Han började jobba som lärare vid 

Katrinelunds gymnasium. Sundqvist påbörjade i mitten av 1970-talet sin karriär som 

skolledare, sedan dess har han bytt tjänst från Katrinelund till samma tjänst på Västermalms 

gymnasium. 1999 fick han uppdraget att vara ansvarig projektledare till frågorna att utveckla 

entreprenörs egenskaper i skolor, för Sundsvalls kommun. Från och med 2003 hade han fått 

uppdraget att som projektledare vara med och stödja och utveckla naturvetenskap och teknik i 

skolorna. Sundqvist har skrivit två artiklar om PISA mätningarna och han är positiv till PISA-

studien, men har vissa kritiska punkter.   15 

Här börjar medverkande av 2015 års PISA-studie. Hans Bergström är docent och journalist. 

Han jobbade mellan åren 1972–1980 som politisk assistent för Folkpartiet. Han har varit 

chefredaktör för Nerikes Allehanda mellan åren 1980–1985. På Dagens Nyheter var han från 

1987 ledarskribent och fick senare tjänsten som chefredaktör från 1995–2000. Bergström har 

även en bakgrund som forskare, år 1987 gav han ut doktorsavhandlingen Rivstart: Om 

övergången från opposition till regering. Hans Bergström har skrivit två artiklar, som tar 

ställning för det fria skolvalet. 16 

Den andra deltagaren av 2015 års PISA-studie är Åsa Fahlén. Hon har suttit som 

förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund sedan maj 2016. Hon innehar även en 

ledamotspost i Sacos styrelse sedan 2017.17 Fahlén är legitimerad och utbildad gymnasielärare 

 
13 Wikipedia, P.M. Nilsson: profil, Wikipedia: Den fria encyklopedin (Wiki), uppdaterades senast 3/ 7/ 2019, 

www.wiki.se, [Hämtad 15/12/ 2019]. 
14 Sture Norlin, ”Syftet med skolan var optimal vinst”, Aftonbladet 13/2 2016, https://www.aftonbladet.se/, 

[Hämtad 15/12 2019].  
15 Redaktionen, ”Födelsedag Stig Sundqvist”, Sundsvalls Tidning 11/08 2005, www.st.nu, [Hämtad 15/12 2019]. 
16 Nationalencyklopedin, ”Hans Bergström”, Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund 

utarbetat på initiativ av statens kulturråd (NE], https://www.ne.se/info/, [Hämtad 20/12 2019].   
17 Lärarnas Riksförbund, ”Om Åsa Fahlén: Ordförande”, Lärarnas Riksförbund” Lärarnas Riksförbund (LR) 

19/3 2019, https://www.lr.se/, [Hämtad 15/12 2019].  

http://www.wiki.se/
https://www.aftonbladet.se/
http://www.st.nu/
https://www.ne.se/info/
https://www.lr.se/
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i samhällskunskap och historia. Vid sidan av läraryrket har hon även suttit i förbundsstyrelsen 

för Lärarnas Riksförbund i Göteborg. Hon har skrivit 2 artiklar, varav en artikel som hon 

skrivit med Isak Skogstad. 18 

Den tredje deltagaren är Per Kornhall. Han är fil.dr. i växtsystematik och legitimerad 

gymnasielärare. I skoldebatten har Kornhall erfarenhet av hur det svenska skolsystemet 

fungerar, både som lärare, undervisningsråd hos Skolverket. Han har även suttit som 

kommunal skolstrateg.19 Kornhall har skrivit flera böcker som bland annat Förstelärare – en 

handbok, Rektor – en handbok och Barnexperimentet. Kornhall hade tidigare tjänsten som 

forskare i Mälardalens högskola. Han har skrivit två artiklar där han skriver om 

marknadssystemets effekter i skolans verksamhet. 20 

Den fjärde deltagaren är Isak Skogstad. Han är utbildad ämneslärare. Skogstad har även varit 

ordförande för studenternas förening i Lärarnas Riksförbund. Han har skrivit skolrelaterade 

texter för bland annat DN, SvD, GP och kvällstidningarna, men även längre essäer. Skogstad 

har även under år 2019 skrivit och släppt ut boken Isak Skogstads obekväma sanningar om   

skolan. Det är en debattbok som argumenterar för en likvärdig kunskapsskola. Han har skrivit 

två artiklar om likvärdighet och digitalisering. 21 

Den sista deltagaren är Peter Wolodarski. Han var ett tag verksam i Liberala 

ungdomsförbundet, men valde att lämna organisationen när han hade fyllt 20 år. Wolodarski 

har en akademisk bakgrund som civilekonom från handelshögskolan i Stockholm. Året 2009 

blev Peter Wolodarski ledarskribent för den politiska redaktionen i Dagens nyheter. Han 

arbetar och skriver om frågor som rör demokrati, humanism och mänsklig 

samhällsutveckling. Han har skrivit en artikel om PISA-glädjen som satte fart efter PISA 

2015 släpptes.  22 

 

 

 

 

 
18 Saco, ”Åsa Fahlén”, Saco: Sverige akademikers centralorganisation (Saco) https://www.saco.se/, [Hämtad 

15/12 2019].  
19 Agnes Notini Zachrison, ”Per Kornhall”, Natur & Kultur (nok), https://www.nok.se/, [Hämtad 15/12 2019].  
20 Per Kornhall, ”Välkommen!”, Per Kornhall AB, http://kornhall.net/, [Hämtad 15/12 2019].  
21 Isak Skogstad, ”Om mig” Isak Skogstad: Lärare och skribent, www.isakskogstad.se, [Hämtad 15/12 2019]. 
22 Sandra Lund, ”En skrämmande, spännande tid”, Arbetet (Arbt) 11/1 2013, https://arbetet.se/, [Hämtad 23/12 

2019]. 

https://www.saco.se/
https://www.nok.se/
http://kornhall.net/
http://www.isakskogstad.se/
https://arbetet.se/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vad mina aktörer har att säga i en av 

vår tids omdiskuterade och viktiga frågor, det vill säga det svenska utgångspunkterna till 

PISA. Jag ska under processens gång följa upp valda aktörer, se vilka uppfattningar de för 

fram och hur de förhåller sig till uppfattningarna kring skolpolitiken. Jag ska jämföra 

mediedebatten kring PISA av åren 2003 och 2015, för att se dess förändring i språkbruk. 

Studien ska fokusera på svenska hållningspunkter till PISA:s svenska resultat och ställning i 

den internationella mätningen.  

PISA är en internationell organisation, som mäter 15 åringars prestationer i skolor av olika 

länder. Med hjälp av PISA-studien ska jag följa upp hur mina aktörer ställer sig till dess 

metoder. Studien ska även ge en lägesrapport. Mina frågeställningar ska fungera som 

komparativa ansatser, vid bearbetningen och analysering av artiklarna.  

• Vad framställs som orsaker till PISA-studiens utvärdering av svenska elevers 

skolresultat 

• Vilka förslag och lösningar ges för att nå PISA resultatens mål? 

• Finns det några tidstypiska begrepp och ord som används mellan PISA åren?  

 

Forskningsläge 

I denna del av arbetet presenteras tidigare forskning dvs böcker och vetenskapliga artiklar 

som handlar om PISA:s roll både nationellt och internationellt.  

Fil. Dr Hanna Sofia Rehnberg har i sin undersökning PISA-press: svensk och finländsk 

mediekonstruktion av ”världens största elevstudie” där hon redogjort jämförelser mellan 

svenska och finska medierapporteringar. Rehnberg utreder flera viktiga punkter i debatten 

mellan Svenska- och finländska rapporteringar, i anknytning till PISA:s internationella 

resultat. Denna forskning är betydande för den här undersökningen eftersom Finlands resultat 

refereras av studiens olika aktörer.  

Rehnberg har framfört sin empiri och summering av sina resultat, vad hon har kommit fram 

till är av betydelse för mitt arbete när jag senare ska analysera den redogörande delen av 

undersökningen. Hon konstaterar att den gemensamma nämnare som används av gemene land 
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är frågan kring hur arbetet för likvärdighet ska uppnås.23  Studien visar att i svenska medier 

lyfts segregationen och den ökande klyftan mellan skolor upp som en av de viktigaste 

frågorna. I samma led följs den även upp av ställningstaganden till det fria skolvalet och 

friskolereformen.  

I Sverige är frågor om klass och klyftor huvudfrågor, medan det i finsk skoldebatt handlar om 

att utjämna könsskillnader. 24 I finländska skolor presterar tjejer bättre än killar. Det visar sig 

även att skolpolitiken i Sverige är mer polariserad än vad den blivit i Finland. Inte helt 

ovanligt är det att artikelansvariga skribenter och journalister skriver efter partipolitiska 

färger, tillägger Rehnberg. PISA används bland annat som en förklaringsfaktor när analyser 

görs utefter de politiska positioner som journalister tillhör. Min undersökning ska även handla 

om hur olika aktörer från olika positioner försvarar eller kritiserar PISA, och vilka 

förklaringsfaktorer de använder. 25 

Johanna Ringarp (fil.dr. i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot 

utbildningshistoria) skriver i bokkapitlet ”PISA som styrinstrument-policyförändringar i tysk 

och svensk utbildningspolitik” i antologin Bortom PISA.  I kapitlet diskuterar hon jämförelser 

mellan tysk och svensk mediedebatt. PISA utför ett internationellt mätningsresultat, där flera 

länder jämförs med varandra, det är inte ovanligt att dessa resultat i länder som Sverige utgör 

en chock. Det finns en del parallella likheter mellan svenskt och tyskt mediemottagande till 

PISA. Tyskland fick sin första PISA-chock efter utredningen som gjordes 2000. Tyskland låg 

under OECD:s genomsnittliga mål, vilket skapade en chockvåg, skriver Ringarp.26 Chockvåg 

betyder i det här sammanhanget att skolresultaten mottas negativt, det blir oftast även en 

politisk fråga. Gällande den policyforskning som finns på det utbildningspolitiska fältet finns 

det motstridiga positioner. En sida framhåller att de transnationella aktörerna inriktade på 

utbildningspolicy har fått en ökad roll som pådrivare av reformer på andra länder. Enligt 

forskningen har detta medfört att staters suveränitet över sin utbildningspolitiska fråga har 

avtagit. Den andra delen av forskningen anser att det istället är nationella aktörer som 

använder sig av de internationella kunskapsmätningarna för att legitimera utbildningspolitiska 

reformer inom landet. 27 

 
23 Hanna Sofia Rehnberg, PISA - press: svenska och finländska mediekonstruktioner av ”världens största 

elevstudie” (Huddinge: Södertörn, 2019), s. 43–44.  
24 Rehnberg, 2019, s. 44. 
25 Rehnberg, 2019, s. 45. 
26 Johanna Ringarp, ”PISA som styrinstrument-policyförändringar i tysk och svensk utbildningspolitik”, i 

Bortom PISA, (red). Joakim Landahl & Christian Lundahl (Stockholm: Natur och kultur), 2017, s.103–105. 
27 Ringarp, 2017, s.104. 
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 I Tyskland användes begrepp som PISA-chock, bildningsskatastrof och bildningsmisären.28 

Dessa begrepp fungerade som politiska verktyg i debatten. Svenska elever låg något bättre till 

än tyska elever. Tyska utbildningspolitiker åkte till Sverige för att få inspiration, eftersom 

uppfattningen var att Sverige tog frågor som jämlikhet, likvärdighet och utbildning som 

viktiga frågor.29 Sverige sågs även som ett framgångsexempel för många tyska 

utbildningspolitiker. Det var dels frågan hur Sverige hade gått från att vara en av de väldigt 

centraliserade staterna när det gällde skolpolitik och system. Och ändå bibehållit sina resultat 

internationellt trots en omfattande kommunalisering av svenska skolans organisation och 

styre. Tyskland var en förbundsrepublik som bestod av olika federala stater. Detta försvårade 

framställningen av en gemensam skolplan för alla Tysklands elever.  

Parallellerna kommer in först när PISA-resultaten från 2003 släpps. Det skapas en chockvåg i 

Sverige likt den i Tyskland några år tidigare. När resultaten offentliggjordes hade Sverige 

tappat plats. Sedan dess har en nationell krishantering i svenska medier, riktad mot svensk 

skola tagit fart.30   

Med den här krishanteringen uppkom aktörer eller personer som drev på förändring, de hade 

politiska syften att göra detta. För att förändra skolsystemet och bidra med skolreformer, 

skriver Ringarp.31 Vidare skriver hon att tyska skolor senare kom ifatt OECD:s 

genomsnittliga mål, för alla ämnen. Dock var inte hela handlingsplanen för alla målsättningar 

ännu ej genomförda. Vissa ansåg att tyska centraliseringar av prov och standardiserade 

utvärderingssystem varit ett bra recept för att lyfta resultaten. OECD:s påverkan har även 

kritiserats i Tyskland. I Sverige har krisen i medier intensifierats, skriver Ringarp. 

”The politics of international league tables: PISA in Japan`s achievement” är en vetenskaplig 

artikel skriven av Keita Takayama. Takayama är en föreläsare från School of Education på 

Universitet i New England, Australien. I sin studie har han använt sig av tre olika japanska 

tidningar för att undersöka hur dessa framställer PISA, mellan åren 2000 och 2003. Tidningen 

Yomiuri är en politiskt konservativ tidning, Asahi är en vänsterlutande tidning och Nikkei är 

en affärs- och industritidning.  

Takayama har även använt sig av MEXT eller Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology´s, som är ett ministerium inom japanska regeringen.32 Det har funnits en 

 
28 Ringarp, 2017, s.103. 
29 Ringarp, 2017, s. 111. 
30 Ringarp, 2017, s.103–104. 
31 Ringarp, 2017, s.117. 
32 Keita Takayam, “The politics of international league tables: PISA in Japan`s achievement”, Comparative 

Education, nr. 4 (2008), s. 389-407, www.jstor.org, [Hämtad 5/12 2019].  

http://www.jstor.org/


13 
 

debatt i Japan över MEXT: s Yutori reform som godtogs 1999. Den går ut på att undervisa 

elever med ett elevcentrerat, problemlösnings- och tvärvetenskapligt lärande.33  

Jag har valt en internationell studie från Japan för att dels se om det finns mönster i 

medierapporteringen även i andra länder. Japan har en annan kultur, men samma 

levnadsstandard som vi.  

När den första PISA rapporten släpptes hamnade Japan på första plats med en 557 i 

matematiska förmågor, åttonde plats med 522 i läsförmåga och på andra plats med 550 i 

vetenskapliga förmågor. Det rapporterade även att Finland hade fått runt 546 i läsförmåga, 

medan Japan fått 522. I tidningen Yomiuri skrevs det positivt om de japanska studieresultaten, 

de flesta större dagstidningarna var förvånade och beskrev resultaten med positiva ordalag. 

MEXT kom även med ett uttalande om att det inte fanns några statistiska skillnader mellan 

finska- och japanska elevers läsresultat. I tidningen Yomiuri användes denna förklaring. I 

tidningen Asahi skrevs detta positivt. Dock så skrevs i tidningen Asahi att resultaten kunde ha 

varit lite bättre, det fanns vissa av deras artiklar som uttryckte oro för Japans åttonde plats i 

läsförmåga. I den tredje tidningen Nikkei berömdes likväl japanska elever, men i tidningen 

uttrycktes likaså oro.  

PISA resultaten från 2003 skakade Japan, det blev en ”chockvåg”.  2003:s resultat visade att 

Japan hade hamnat på sjätte plats i matematiska förmågor, fjortonde plats i läsförmåga och 

behållit sin andra plats i vetenskapliga förmågor.  

Genast började man i medier och press att använda sig av krisretoriska medel när det gäller 

den internationella tabellen och rankningen. I tidningen Yomiuri skrevs att detta var en 

konsekvens av MEXT: s Yutori reform.34 Ministeriet ansåg att japanska studenter hade tappat i 

resultat. I tidningen Asahi rapporterades att japanska elevers tappat resultat, landet låg inte 

bland dem bästa längre. Japanska elevers växande ointresse i matematik, var en signal på en 

akademisk nedgång. I tidningen Nikkeii skrevs även att Japan inte låg bland de bästa längre.35  

 

Tre europeiska länders jämförande PISA-resultat 

I den engelskspråkiga vetenskapliga artikeln med rubriken ”What do we really learn from 

PISA? The sociology o its reception in three European countries (2001-2008)” är skriven av 

professor Xavier Pons. I den jämförs länderna Portugal, Skottland och Frankrike. I Portugal 

var pressen bekymrad över gapet mellan de nationella resultaten och medelresultaten från de 

 
33 Takayama 2008, s. 389–390. 
34 Takayama 2008, s.393. 
35 Takayama 2008, s.393-394. 
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europeiska länderna. Det användes ibland extrema titlar uttryckssätt för att chocka 

allmänheten. 36 

Men i Scotland använde pressen ett sätt att tala om skotska ungdomar som presterade bättre 

än engelska elever. Medan den brittiska pressen kritiserade sina auktoriteter väldigt hårt.37 I 

Skottland var PISA resultaten av medierna sedda som en möjlighet att vara nöjda med ett 

fungerande skolsystem. Den blev ett politiskt verktyg i debatterna mellan den skotska och 

engelska pressen, vilket senare även visar rollen PISA har i mediedebatter.  

 I Frankrike kritiserades PISA-studier (2000 och 2004) av ministeriet som ansåg att det låg 

några metodologiska överväganden (kulturella och metodologiska fördomar) i 

undersökningarna. Trots att de franska medierna rapporterade det offentliga förklaringarna 

från franska ministeriet fanns det ändå en kritik mot detta uttalande. Det franska ministeriets 

förklaring konfronterades även i andra sidan genom argumenteringar tagna från officiella 

argument och intervjuer.38  

 

I den tidigare forskning visas ett mönster, att PISA-mätningar ses som en legitim form, inte 

bara i Sverige, men även i andra länder. PISA-studien har även använts som ett verktyg i 

politiska sammanhang, exempelvis Scotland och England. Min studie ska fungera som en 

komparativ ansats mellan aktörer av 2003- och 2015 års resultat.  

 

Metod  

Den första delen av denna uppsats baserades på en kontinuerlig närläsning av artiklar som 

tidigare har släppts av olika tidningar. Eftersom den här studien arbetar med ett 

begreppsanalytiskt forskningssätt har valet av aktörer varit den viktigaste delen för 

påbörjandet av närläsningen. Denna studie har gjort en uppföljning och insamling av artiklar 

som varje aktör författat under en viss period. Artiklarna handlar om PISA och hur aktörerna 

har definierat den som ett internationellt mätningsinstrument för svenska skolors uppdrag. 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats, det vill säga en textanalys görs av materialet.  

Den andra delen av arbetsprocessen var att sortera empirins relevanta delar till en textmassa 

efter syfte och frågeställningar. Här har det varit viktigt att ordentligt veta vad som är relevant 

för den här studien. Här har frågeställningarna fungerat som riktlinjer för hur undersökningen 

 
36 Xavier Pons, “What Do We Really Learn from PISA? The Sociology of its Reception in Three European 

Countries (2001-2008)”, European Journal of Education, nr. 4 (2011), s. 543, www.jstor.org, [Hämtad 2/12 

2019]. 
37 Pons 2011, s.541. 
38 Pons 2011, s.541–542. 

http://www.jstor.org/
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ska se ut och struktureras. Eftersom detta är en textanalys innebär det att det finns mängder av 

texter. Frågeställningarna har därför varit till stor hjälp eftersom det underlättar 

undersökningsarbetet och skär ner andelen textmassa. Den tredje och sista frågan om 

tidstypiska begrepp har smält samman med den begreppshistoriska teorin som i denna uppsats 

används för att göra den förväntade begreppsanalysen senare i studien. Här ska inte själva 

studien som PISA gjort undersökas utan mer vilka förhållningssätt som aktörerna har till 

studien och svensk skola.  

Den tredje delen av arbetsprocessen var att utifrån det valda syftet och frågeställningar med 

hjälp av det teoretiska utgångspunkterna analysera och tolka undersökningsinnehållet. De 

centrala begreppen som nämns i uppsatsen Likvärdighet, En skola för alla och inklusion/ 

exklusion är begrepp som är viktiga för skolans arbete. Det räknas även som en av deras 

huvuduppdrag. Begreppen ska ge förkunskaper till läsaren och fungera som en råd tråd för 

detta arbete när det gäller analyseringen och tolkningen. Detta arbeta handlar om 

begreppshistorisk teori vilket går ut på att undersöka hur ord och begrepp förbrukats av 

aktörerna. Begrepp som har varit betydande för denna studie är skolsegregation, kunskap, 

disciplin, demokrati, läraryrket, skolmarknad, socioekonomi, styre, invandring och auktoritet. 

Begreppen som nämns har en korrelation till varandra och till studien. De granskas efter den 

begreppshistoriska teorin i dess tid, rum och plats. 

Den fjärde delen av studien består av avslutande diskussion. Undersökningen har utifrån 

frågeställningar/syfte och begreppshistorisk teori framställt en analysering och resultat.  

Analysen och resultatet som framställts här ska jämföras med den tidigare forskningen. Den 

tidigare forskningen består av internationella studier. Detta görs för att se vilka likheter och 

skillnader som finns med andra länders PISA- erfarenheter.  

 

Material och urval 
 
Den här studien, som jag nämnde tidigare, baseras på en närläsning av tidigare utgivna 

artiklar. Personerna som har skrivit de här artiklarna består av yrkesverksamma lärare, 

docenter, författare och journalister. Syftet i det här arbetet är att undersöka vad aktörerna har 

skrivit om PISA-studierna som gjordes av åren 2003 och 2015. Sammanlagt valdes 10 

personer och 15 artiklar; 6 artiklar av 2003 och 9 artiklar av 2015.  

Retriever (mediearkivet) är en databas som har tillgång till äldre tidningspublikationer. 

Empirin i den här studien har hämtats från mediearkivet. Tidsmässigt tar det ett år för PISA-

studien att ges ut av OECD när den har avklarats. PISA-studien av 2003 blev avklarad 7 
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december 2003 och släpptes 7 december 2004.  PISA-studien av 2015 blev likväl avklarad 7 

december 2015 och släpptes för allmänheten 7 december 2016. Insamlingen av 2003 års 

PISA-studie gjordes från 2004 till 2005. Med början från 7 december 2004 till 30 juni 2005. 

För insamlingen av 2015 års PISA-studie gjordes samma tidsspann. För 2015 påbörjades 

insamlingen från 7 december 2016 fram till 30 juni 2017. Vid sökprocessen användes 

nyckelorden PISA, OECD, skola, skolresultat, elever, prestationer och förmågor.  

Det totala antalet aktörer för denna studie ligger på 10 personer som nämnts ovan. Varje aktör 

har författat cirka en-två artiklar. Eftersom den här studien gör en begreppsanalys har urvalet 

av aktörer fungerat som en naturlig avgränsning och miniatyr av den större PISA-debatten i 

Sverige. Aktörerna som presenterades under inledningsdelen har olika bakgrunder och åsikter. 

Under denna rubrik ska valda aktörer och deras artiklar nämnas kort: 

Personer av 2003 års PISA-studie är Lena Fejan Ljunghill, Sture Norlin, P.M. Nilsson, Tomas 

Lundin och Stig Sundqvists. Ljunghill har skrivit artikeln ”Okritisk övertro på testresultat” för 

tidskriften Pedagogiska Magasinet. Den publicerades 22 maj 2005. Lundin har skrivit artikeln 

”Underkänt för tyska skolan chockar Tyskland” för Svenska Dagbladet, som publicerades 9 

december 2004. Nilsson författade artikeln ”Perssons häxbrygd” i Expressen, den 26 

december 2004.  Norlin har författat artikeln ”Var stolt över vårt skolsystem!” för 

nyhetstidningen Dagens Samhälle, som publicerades 3 februari 2005. Sundqvist har skrivit 

två artiklar med rubrikerna ”Snabba förändringar kan skada skolan” och ”Allt är relativt även 

när skolan mäts” i Sundsvalls tidning. Den första artikeln publicerades 8 juni 2005 och den 

andra 21 december 2004.  

Personer av 2015 års PISA-studie är Hans Bergström, Åsa Fahlén, Per Kornhall, Isak 

Skogstad och Peter Wolodarskis. Bergström har skrivit två artiklar som är ”Skolvalet med 

vänstern-bussning och lottning” och ”Problemet är inte segregation” i Dagens Industri. Den 

första artikeln publicerades den 21 april 2017 och den andra 6 december 2016. Fahlén har 

skrivit två artiklar med rubrikerna ”Viktigt steg mot likvärdig skola” i SVT och ”Fler erfarna 

lärare måste jobba i utsatta skolområden” i Dagens Nyheter.  Den första artikeln publicerades 

20 april 2017 och den andra 17 januari 2017. Kornhall har skrivit två artiklar i Skolvärlden 

med rubrikerna ”Det är dags att lyfta debatten om New Public Management” och ”Faran när 

vi börjar träna för att vinna OECD-tävlingen”. De här artiklarna publicerades 7 april och 2017 

och 11 juni 2017. Skogstad har skrivit artiklarna ”Kasta ut datorerna från klassrummet” för 

Göteborgs-Posten och ”Svenska skolan har blivit en fritidsgård” i Aftonbladet. Den första 

artikeln publicerades 18 juni 2017 och den andra 20 mars 2017. Wolodarski har skrivit 
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artikeln ”Ta vara på PISA-glädjen och satsa på lärarna” i Dagens nyheter, den publicerades 

11 december 2016.  

 

Centrala begrepp 

Likvärdighet 

Det här utdraget är hämtat ur antologin Likvärdig utbildning redigerad av Sverker Scheutz. 

Principiellt betyder detta att barn, ungdomar och vuxna ska få rätten till likvärdiga 

förutsättningar under sin utbildningsgång. Ett av skälen till införandet av skollagen från 2016 

var att stärka kvaliteten, likvärdigheten och valfriheten i utbildningar som regleras i lagen. I 1 

kap. 9 paragraf ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform 

oavsett var i landet den ordnas. Det är en skyldighet från statligt håll att kräva att utbildningen 

är likvärdig. Enligt Svenska Akademins ordbok betyder likvärdig ”värd lika mycket (som)”.39 

Under 1900-talet första hälft handlade synen på utbildningen främst om jämlikhet och att göra 

utbildningen tillgängliga för elever av alla sociala bakgrunder. Alla skulle ha rätt att 

behandlas lika när det gällde tillgängligheten till utbildningen.40 Under 1900-talets andra hälft 

började skolans arbete och område reformeras. Detta inkluderade även skolreformer. Tanken 

om en likvärdig utbildning växte sig allt starkare och var en drivande kraft. Jämlikhets 

begreppet försköts till förmån för likvärdighets begreppet. Skolkommissionen (SOU 2016:38) 

övervägde en resursfördelning bland kommuner i form av statliga bidrag för skolor med 

särskilda kompensatoriska insatser för eleverna.41 

 

En skola för alla 

I magisteruppsatsen, En skola för alla? En studie om möjligheter och hinder med en 

inkluderande undervisning för skolans samtliga elever – med fokus på elever mottagna i 

grundsärskolan skriven av Lisa Sörenson och Charlotte Abrahamsson, finns centrala begrepp: 

En skola för alla, Likvärdighet och Inkludering benämnda, samt även utdrag från Salamanca 

deklarationen från 2006. Inom skolväsendet har visionerna om En skola för alla visat sin 

närvaro i skolornas arbete och debatt. Det här begreppet har ett enormt tolkningsutrymme, 

med olika tolkningar som kan skilja sig från varandra, beroende på den kontext de används i. 

 
39 Victoria Enkvist, Lotta Lerwall, Olle Lundin & Gustaf Wall, ”En likvärdig utbildning”, i Likvärdig utbildning, 

red. Sverker Scheutz (Uppsala: Lustus förlag, 2017), s. 17–18.  
40 Enkvist, Lerwall, Lundin & Wall, 2017, s. 19. 
41 Enkvist, Lerwall, Lundin & Wall, 2017, s. 19–20. 
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Med betoningen på ordet en kopplas faktumet till att vi i Sverige har två skolformer, vilket 

ibland strider sig mot visionen, enligt författarna. Idén om En skola för alla vilar på 

demokratiska grunder, med strävande efter alla elevers lika värde. Internationellt har en 

överenskommelse gjorts för hur Sverige använder benämningen En skola för alla. Det 

förekommer också i Salamanca deklarationen från 2006 skriver författarna: 

• Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dessa behov.42 

• Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp 

ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de 

flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – 

slutligen – hela utbildningssystemet.   

 

Inklusion/ exklusion 

Distinktionen för begreppen inklusion och exklusion fungerar som en beskrivning mellan 

människor och det moderna samhället. Tidigare sa man att det stratifierade samhället var 

vertikalt differentierande. Det betyder att människans förutsättningar i samhället var beroende 

av skikttillhörighet. Från samhällsvetenskapen och sociologins håll dominerade länge 

föreställningen om skikttillhörighet. 43 

Men under 1990-talet bytes ”upp-ned” till ”innanför-utanför”.44  

Distinktionen mellan inklusion och exklusion handlar om personers tillhörighet/ icke 

tillhörighet till ett socialt system. Inklusion och exklusion avser alltid en partiell tillhörighet 

till ett bestämt system. Inom samhällsvetenskaplig teori används även inklusion/ exklusion för 

att beskriva förhållanden som rör tillhörighet/ avsaknad till olika delar av samhället. Det finns 

förväntningar att tillhöra sociala system. Vilket betyder att vi inte vill hamna utanför den som 

exkluderande.45 Som term har inklusion och exklusion fungerat för att undersöka olika 

samhällsdebatter om utanförskap. Det har även skett i olika kontexter som studier av social 

 
42 Sörenson, Lisa & Abrahamsson, Charlotta. En skola för alla? En studie om möjligheter och hinder med en 

inkluderande undervisning för skolans samtliga elever-med fokus på elever mottagna i grundsärskolan 

(Magisteruppsats, Linneuniversitet, 2016), s. 3.  
43 Jan Inge Jönhill, Inklusion och Exklusion: En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället 

(Malmö: Liber AB, 2012), s.39–40. 
44 Jönhill, 2012, s.39. 
45 Jönhill, 2012, s.41. 
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välfärd, boendemönster och hemlöshet. Inklusion och exklusion används även i studier om 

integration för att bedöma om grupper och personer står i ett ”innanför-utanförskap”.46 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Jani Marjanen skriver i bokkapitlet ”Begreppshistoria” från antologin Metod: Guide för 

historiska studier vad den begreppshistoriska teorin är och vilka delar som finns och hur den 

används i olika forskningar. Begreppshistorisk forskning undersöker den betydelseförändring 

som sker av ord och begrepp som vi använder för att förstå världen. Att se hur begrepp som 

förändrats har använts för att påverka världen.47 Marjanen använder sig av begreppet 

demokrati. Tidigare sågs demokrati som ett avvisande och laddat ord i västvärlden. Idag ses 

den som en central del i den drivande politiken.48 Ett annat exempel som nämns av Marjanen 

är begreppet nörd som tidigare var negativt laddat och blev till något positivt laddat, att 

beskriva ett intresse för något speciellt. 

Det övergripande syftet i denna uppsats är att se den betydelseförändring som skett i 

språkbruket i PISA-debatten. Ord och begrepp som använts i anknytning till PISA-debatten 

från en period till en annan och hur den skapar människors förståelse.  

Att arbeta med begreppshistorisk teori: 

Att arbeta med språkbrukets historiska särdrag gör det desto enklare att undvika 

anakronismer. Med anakronismer avses att ett begrepp, händelse eller fenomen hamnar i fel 

tidsperiod. En viktig teoretiker från 1960-talet var den tyska historikern Reinhard Koselleck 

(1923–2006). För att studera till exempel rasismen som fenomen på 1800-talet krävs ett 

medvetande om att rasismen inte fanns som ett begrepp under denna tid. Begrepp som inte 

fanns vid en tidsperiod går att använda som analytiska verktyg.49 En annan teoretiker inom 

fältet var bland annat Quentin Skinner. Skinner var enig att det var essentiellt att förstå aktörer 

från svunna tider som inte skulle vara förenligt med vårt tankesätt idag.  

I detta arbete ska det inte göras en så lång jämförelse mellan olika tidsperioder. 

Förhoppningen är att synbart synliggöra de ord och begrepp som har använts vid en tidsperiod 

till en annan. Ord och begrepp har benägenheten att skapa den förståelse som finns för 

världen.50 

 
46 Jönhill, 2010, s.42. 
47 Jani Marjanen, ”Begreppshistoria”, i Metod för historiska studier, red Martin Gustavsson & Yvonne 

Svanström (Lund: Studentlitteratur, 2018), s.97. 
48 Marjanen, 2018, s.98. 
49 Marjanen, 2018, s.99. 
50 Marjanen, 2018, s.99. 
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Ord och begrepp: 

Ord och begrepp skiljer sig från varandra. Ord är entydiga och enkla. Medan begrepp är en 

del av en större helhet och komplexare. Marjanen använder ordet ”stol” för att dess betydelse 

är given och alla vet vad det är.51 Medan exempelvis ett begrepp som ”staten” är komplex då 

det är svårt att veta vad det exakt skulle vara och sluta. Begreppshistorisk forskning är 

intresserad av vem som sagt vad, varför denne/denna sagt det och i vilken kontext. För den 

sakens skull har Reinhard Koselleck utvecklat sin teori ”Grundbegrepp”. Till dessa begrepp 

hör stat, samhälle, politik, demokrati och ekonomi. ”Grundbegrepp” fungerar som ett redskap 

för att syna den rådande samhällsdiskursen. För att förtydliga: hur viktiga enskilda ord och 

begrepp är beror även på det sammanhang de används för.52 

Som jag nämnt tidigare är syftet i denna undersökning att se den jämförelse som skett av 

2004–2005 och 2016–2017 efter PISA-studierna. Perioden mellan dessa ligger på runt tolv-

femton år. Det betyder att det rimligtvis skulle vara intressant att se vilka ”grundbegrepp som 

studiens historiska aktörer använder. För att se de rådande samhällsdiskurserna från de olika 

perioderna och därmed enkelt redogöra för likheter och skillnader i undersökningen.  

Begrepp i sina sammanhang: 

Begreppshistorisk forskning arbetar även med angränsande begrepp. Marjanen använder   

marknad, konkurrens, monopol och entreprenörer som ett exempel på begrepp som hör ihop. 

De här begreppen har en betydelsemässig förbindelse till varandra, de kallas därför 

semantiska fält. I den ideologiska världen finns exempel på begreppen liberalism och 

kommunism som inte ligger varandra nära betydelsemässigt. Dock används de många gånger 

i samma kontext. Då säger man att de tillhör samma semantiska nät.53 Semantiska fält 

betecknar angränsande begrepp och semantiska nät skildrar vilka begrepp som används i 

samma kontext. Dock är det inte så enkelt att skilja ut dessa båda begrepp, förklarar 

Marjanen. Förändringar som sker i semantiska fält igenkänns av en begreppslig förändring.  

 

Den begreppsliga förändringen innebär en förskjutning för vilka ord som hör ihop med 

begreppet. Ett sätt att identifiera det semantiska nätet är att se vilka begrepp som använts mot 

varandra. Ett exempel på en begreppslig förändring i semantiska fält är när patriotismen 

ställdes mot egennyttan på 1700-talet. På 1900-talet blev det vanligt att ställa patriotism och 

 
51 Marjanen, 2018, s.103. 
52 Marjanen, 2018, s.103–104. 
53 Marjanen, 2018, s.108–109. 
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bristande fosterlandskänsla mot varandra.54 Vilket visar att patriotismen som begrepp har 

förändrats i sitt semantiska fält.  

Det övergripande syftet i denna uppsats är att undersöka precis de ord och begrepp som olika 

aktörer använder mot varandra. Att undersöka vilka begrepp som aktörerna använder i det 

semantiska fältet, samt mot vilka de ställer mot i det semantiska nätet. Kan de ord och 

begrepp ha förändrats?  Hur begreppen har förändrats över tid, vilka som förskjutits. 

Tidsdimensionen i begreppen: 

Begreppslig förändring sker även när enskilda aktörer sätter igång att använda begrepp på nya 

sätt. Det kan ske på medvetet sätt, med målsättningen att ändra dess betydelse. Men det kan 

även ske omedvetet från aktörernas håll. Från det hållet finns flera exempel, men ett känt 

begrepp är klasskamp.55 Idag associeras det oftast med marxistisk ideologi och 1970-talet. 

Dock finns det exempel på försök att återanvända klasskamp, men trots försök hänvisar 

begreppet fortfarande bakåt till en annan tid. De flesta begrepp pekar bakåt, men de har även 

en framtidsorientering, som begreppet klasskamp saknar. Begrepp med framtidsorientering 

markerar att framtiden ska se annorlunda. Det är den processen som sätter igång en 

begreppslig förändring. När begrepp ses som hänvisningar till både det förflutna och 

framtiden används de som verktyg för att förändra samhälleliga omständigheter.  

 

Grupper som driver enskilda frågor använder denna strategi för att plocka upp nya begrepp. 

Målsättningen för gruppen torde vara att göra dess eget sätt att begreppsliggöra en fråga 

lämpad för allmänt språkbruk. I vissa fall blir vissa begrepp icke användbara för grupper. 

Kosellek utvecklade teorin om erfarenhetsrummet och förväntningshorisont.56 I vissa 

historiska sammanhang påverkas inte begrepps så mycket. I andra sammanhang påverkas de 

mycket. Då menar Koselleck att förväntningshorisonten är högre än erfarenhetsrummet, den 

får en framtidsorientering. Från vissa äldre debatter används begrepp av historiska aktörer 

som om de skulle vara inne och trendiga. Det är tecken på att begreppen har en 

framtidsorientering. Situationer då erfarenhetsrummet och förväntningshorisont inte längre 

liknar varandra indikerar att något är på gång.57 

 

 

 
54 Marjanen, 2018, s.109. 
55 Marjanen, 2018, s.112. 
56 Marjanen, 2018, s.113. 
57 Marjanen, 2018, s.113–114. 
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Transnationell begreppshistoria: 

Det går även att göra en historisk begreppsanalys i transnationell forskning. De flesta länder 

är idag influerade av andra länder både i språkliga och kulturella bemärkelser. I en sådan 

värld måste den begreppshistoriska forskningen även ta ställning för en process som även 

gäller den transnationella, i översättningar och etymologier. I en värld som har blivit mer och 

mer globaliserad, men även i en värld där gränser har överskridits.58 

Begrepp kan beskriva transnationella processer, gränsöverskridande och det globala. Ett 

vanligt exempel som de flesta känner till är begreppet globalisering. Den har tagit fart och 

förändrats sedan 1970-talet. Som begrepp uppstod den i akademiska diskussioner, men blev 

senare även populärt i offentliga debatter. Kort och gott kan begreppets politisering och 

temporaliserande beskriva den riktning världen går mot. Den har även fått en ideologisk 

prägel i diskussioner om ekonomisk globalisering och antiglobaliseringsrörelser. Som 

begrepp är det svårt att undvika begreppet globalism i dagliga diskussioner om politik och 

samhälle.59 

Syftet med denna studie är att jämföra valda aktörers utgångspunkter i den internationella 

studien PISA som mäter 15 åringars resultat från en rad olika länder i världen. Det skulle vara 

intressant att se hur svenska aktörer påverkas av vad som sagts om svensk skola i 

internationella PISA sammanhang. Om det exempelvis rör sig om återkopplingar av 

internationella begrepp som hittar sina vägar in i den svenska PISA-debatten.  

 

Undersökning 

Denna del av uppsatsarbetet ska vara en redovisning, dvs vad denna studies deltagare skriver 

om PISA 2003 och respektive 2015. Syftet med detta är att tydliggöra svaret på mina frågor. 

 

Lena Fejan Ljunghill har skrivit en artikel ”Övertro på testresultat och betyg” i Pedagogiska 

magasinets tidskrift. Hon menade att det fanns brister när vi använde oss av internationella 

kunskapsundersökningar. Länderna delades upp i vinnare och förlorare. Dessa resultat skulle 

senare tolkas av personer som ansåg ha tolkningsrätt. Från politiskt håll, togs dessa resultat 

upp och användes för egna syften, inte för att framföra en sanning, menade Ljunghill. 

 
58 Marjanen, 2018, s.118. 
59 Marjanen, 2018, s.119. 
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Inte mycket plats finns i debatten för frågor som: Vad är TIMSS och PISA för slags studier? 

Vem står bakom dem? Vilka är drivkrafterna? Vad är det som testas och inte testas? Vilka 

teorier och antaganden bygger studierna på?60 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) kritiserades för att deras 

testfrågor och svarsalternativ ansågs sakna kontext och verklighetsförankring. Om de här 

frågorna hade släppts för 40 år sedan hade ingen märkt skillnad, skrev Ljunghill. Hon kallade 

PISA undersökningarna för ”kunskapsolympiader, eftersom skolpolitiker i länder inom 

OECD påverkades av den. I slutändan blev mediernas tolkningsföreträdande missvisande 

osanningar, som fick grova konsekvenser, skrev hon.  

Ljunghill konstaterade att skolan var en demokratisk angelägenhet som allmänheten borde 

engagera sig i. Skolor från varje land hade egna formulerade nationella läroplaner, med 

värdegrund och ämnesinnehåll. Om resultaten försämrades borde istället en jämförelse göras 

med ländernas egna tidigare resultat, med förankring i den nationella läroplanen. Sedan en tid 

tillbaka började det bli vanligare att med kvantitativa mått jämföra elevers betyg i 

internationella mätningar.61 De kvantitativa måtten gjorde det svårt att mäta andra delar av 

skolarbetet, som räknades som lika viktigt, bland annat det pedagogiska arbetet. I ett stycke 

uttrycker sig Ljunghill: 

Utveckling kan inte styras utifrån – den måste vara inifrån styrd och utgå ifrån de behov som 

elever, lärare och skolledare har på den egna skolan. Först när den yttre utvärderingen kan utgå 

från den inre, kan man föra en meningsfull dialog om frågor som rör undervisningens 

uppläggning och innehåll. En okritisk övertro på testresultat och betyg kan aldrig föra 

skolutvecklingen framåt. 62 

Tomas Lundin har skrivit en artikel ”Underkänt för skolan chockar Tyskland” i Svenska 

Dagbladet. Tyskland drabbades av en nationell kris. I Tyskland hade den allmänna 

uppfattningen varit att landet låg på de bästa platserna när det gällde utbildning och elevers 

prestationer. OECD:s studie visade på motsatsen.  Skolsystemet i Tyskland var orättvists 

formad mot eleverna. Skolsystemet bestod av tre olika skolformer som tvingade elever att 

göra viktiga val tidigt.  

Redan efter fjärde klass bestämmer tyska elever om de ska gå tioårig grundskola, realskola eller 

gymnasieskola som är helt separata skolor. Och det är till stor del den sociala bakgrunden, 

familjens ekonomi och föräldrarna egna skolutbildning som avgör i vilken skola barnen hamnar. 

– Barn från rikare familjer har nästan sex gånger så stor chans att gå ut gymnasiet än lika 

 
60 Ljunghill, Lena Fejan, ”Okritisk övertro på testresultat och betyg”, Pedagogiska Magasinet 22/5 2005, nr 2, 

s.4, https://www.retriever.se/, [Hämtad 10/12 2019].  
61 Ljunghill, ”Okritisk övertro på testresultat och betyg”, Pedagogiska Magasinet, s.5.  
62 Ljunghill, ”Okritisk övertro på testresultat och betyg” Pedagogiska Magasinet, s.4–5.   

https://www.retriever.se/
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begåvade barn från sämre ställda familjer, konstaterar chefen för den tyska PISA – studien, 

Manfred Prenzel. 63 

I Tyskland fanns det även en diaspora med rötter från Turkiet sedan många decennier tillbaka. 

Bland denna grupp låg utbildningsnivån som lägst. Det beräknades att eleverna från den här 

bakgrunden saknade flera kunskaper för att klara sig samhället, skriver Lundin.64 

Förbundskanslern Gerhard Schröder som själv växte upp i fattiga förhållanden ansåg att det 

svenska skolsystemet skulle vara till hjälp för Tyskland. De avgörande valen som tidigare 

funnits i tysk skola skulle göras senare. Utbildningen skulle bli mer flexibel. Från 

myndigheters håll fanns viljan att öka antalet timmar för elever. Tyskland var dock 

fortfarande en förbundsrepublik, vilket försvårade tillämpning av nya lagar.65  

P.M. Nilsson har skrivit en artikel ”Persons häxbrygd” i Expressen. I den framförs att svenska 

elever fortsatte att halka efter i PISA mätningarna. Svenska elevers resultat hade försämrats 

enligt internationella mätningar. Det gick inte längre att peka på den ekonomiska krisen som 

hade drabbat Sverige. Han kritiserade den dåvarande statsministern Göran Persson, eftersom 

denne i ett uttalande sagt att invandrarelever och obehöriga lärare på vinstdrivande skolor 

hade varit den huvudsakliga orsaken. 66 

Den höga andelen av obehöriga lärare var ett problem även för vinstdrivande skolor, vilket 

Nilsson höll med om. Men han ansåg att det mer hade med friskolornas särskilda utformning 

av friskolornas utbildningar att göra. Det fanns speciella inriktningar som behövde 

specialkompetens i till exempel IT, grafisk formgivning, musik, media, hantverk och mycket 

mera. Det var därför som friskolorna i början hade dispens på behörighetskravet och 

rekryterade tekniker, konstnärer och journalister.67 Men till friskolornas försvar skrev Nilsson 

att det totala antalet av lärare som saknade behöriga krav för att undervisa, så fanns 85 

procent i kommunala skolor. Det fanns 24 000 obehöriga lärare i kommunala skolor, till 

skillnad från friskolornas 4 000.  

Vinsterna som friskolorna gjorde var obefintliga egentligen. De som investerade i friskolorna 

hade gett mer till skolsektorn än vad de skulle få tillbaka. Det hade visat sig att friskolorna 

hade varit långt mer effektiva att använda och utnyttja resurserna än kommunala skolor hade 

gjort. Dock borde investerarna få avkastning för sitt kapital, annars skulle investeringarna 

upphöra, tillägger Nilsson. I Sverige presterade elever med invandrarbakgrund sämre än 

 
63 Tomas Lundin, ”Underkänt för skolan chockar Tyskland”, Svenska Dagbladet 9/12 2004, 

https://www.retriever.se/, [Hämtad 11/12 2019]. 
64 Tomas Lundin, ”Underkänt för skolan chockar Tyskland”, Svenska Dagbladet.  
65 Tomas Lundin, ”Underkänt för skolan chockar Tyskland”, Svenska Dagbladet.  
66 P.M. Nilsson,” Perssons häxbrygd”, Expressen 26/12 2004, https://www.retriever.se/, [Hämtad 13/12 2019]. 
67 P.M. Nilsson,” Perssons häxbrygd”, Expressen.  
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svenskfödda, konstaterade Nilsson. Dock var de eleverna inte tillräckligt stor i antal för att ge 

effekt. 

Sture Norlin hade skrivit en artikel ”Var stolt över vårt skolsystem!” i Dagens samhälle. 

Norlin skrev att han hade varit på möte med sina finska kollegor. Finland hade arbetat för 

bättre och högre status för lärare med tidigare betyg för elever.68 Men Norlin kritiserade den 

dåvarande statsministern Göran Person som han menade inte hade försvarat den svenska 

skolan. Det finska systemet innebar att elevernas demokratiska rättigheter och inflyttande blev 

kraftigt nedsatt, till förmån för en starkare lärare. Vilket gjorde att kunskaperna blev lättare att 

mäta.  

Norlin uppmanade skribenter, lärare, skolledare, skolchefer och skolpolitiker att känna en viss 

stolthet över det svensk skolornas arbete. Elever hade rätt att få vara med och bestämma och 

påverka sin utbildning.  Skolor skulle vara en plats där de prisade svensk tradition av fred. 

Den långvariga freden hade gynnat det demokratiska fri- och rättigheterna. Därför skulle 

skolor fungera som en plats för att stärka demokratiska ideal. De tyska samarbetspartnerna 

nämns som ett exempel. De hade inspirerats av värdegrunderna som fanns förankrade i svensk 

skola. Svenska skolans arbete är inte bara PISA. Dess huvudsakliga syfte var att skapa en 

inkluderande skola för alla elever oavsett social- och etnisk bakgrund. 69 

Stig Sundqvist som var utbildad gymnasielärare har skrivit artiklarna ”Allt är relativt även när 

skolan mäts” och ”snabba förändringar kan skada skolan” i Sundsvalls tidning. Svenska 

skolor var dåliga på att locka till sig barn och ungdomar till de naturvetenskapliga fälten och 

programmen. Sverige hade alltså färre andelen elever som sökte till natur- och tekniska 

program än något annat land i OECD- sällskapet. 70 Det saknades konkurrenskraft till dessa 

program, det behövde göras en rannsakning inom landets gränser. För vad tjänade det till att 

berömma och använda fina ord för finska resultat och negativa ord för svenska resultat. Det 

som behövdes var att sätta sig in och förstå varför det gick mindre bra för svenska skolor. 

Sundqvist skrev även mellan åren 2004 och 2005 en annan artikel där han kritiserade PISA. 

Det som var bra med PISA-debatten var att den tvingade till dialog. Det behövdes mer 

konkurrens i utbildningar för bättre resultat, skrev Sundqvist. 71 Det negativa var att länder 

som Sverige som hade dåliga resultat skulle tävla mot länder med bra resultat.  

 
68 Sture Norlin, ”Var Stolt över vårt skolsystem!”, Dagens Samhälle 3/2 2005, https://www.retriever.se/, [hämtad 

11/12 2019]. 
69 Sture Norlin, ”Var stolt över vårt skolsystem”, Dagens Samhälle.  
70 Stig Sundqvist, ”Allt är relativt även när skolan mäts”, Sundsvalls Tidning 21/12 2004, 

https://www.retriever.se/, [hämtad 11/12 2019]. 
71 Stig Sundqvist, ”Snabba förändringar kan skada skolan”, Sundsvalls Tidning 8/6 2005, 

https://www.retriever.se/, [hämtad 11/ 12 2019]. 
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Pisa tar ingen som helst hänsyn till de olika ländernas kultur. Pisa ger heller ingen förklaring till 

de olika resultaten. Sammantaget hävdar jag att trots att ansträngningar gjorts för att ge en 

vetenskaplig prägel så kan man knappast hävda att så är fallet. Det innebär inte att jag på något 

sätt vill försvara att Sverige har tappat i position i förhållande till andra länder. 72 

Sundqvist skriver vidare att det fanns vägar att gå för Sverige för att nå finska framgångar. 

Finland var starkt fokuserat på kunskap, det var den viktigaste delen av elevernas utbildning. 

Finländska skolor var helt enkelt kunskapsinriktade, läroplanen utgick ifrån PISA:s 

mätningar.73 Finländska lärare hade högre popularitet och status till skillnad från svenska 

lärare. Den finländska löneutvecklingen hade även ökat. Finländska skolsystemet var även 

mer auktoritära i sin styrning. Det fanns krav från både föräldrar och skolpersonal.  

Finska skolans disciplin har en helt annan position jämfört med den svenska. Eleverna har 

uppförandebetyg vilket vi lämnat sedan länge i svenska skolan. Lärarna markerar sen ankomst, 

skolk och skadegörelse på ett tydligare sätt jämfört med beteendet i den svenska skolan. Finland 

har haft och har en mycket restriktiv invandringspolitik jämfört med Sverige. Att skolsystemet 

har en låg andel ungdomar med utländsk bakgrund ger garanterat lärarna en gynnsammare 

undervisningssituation.74 

Lena Fejan Ljunghill var kritisk till PISA som en internationell studie, eftersom hon ansåg att 

den delade upp länders nationella resultat mellan vinnare och förlorare. Ljunghill beskrev 

PISA-studien som en kunskapsolympiad som nämndes tidigare. Tomas Lundin rapporterade 

om det tyska skolsystemet som enligt PISA-studierna var orättvist formad och försämrade 

klyftorna mellan elever av olika bakgrunder. Elever från olika sociala och etniska bakgrunder 

drabbades värst. P.M. Nilsson kritiserade den dåvarande statsministern Göran Persson för att 

denne ensidigt skylde på invandrarelever och andelen obehöriga lärare till vinstdrivande 

skolor som den huvudsakliga orsaken till Sveriges försämrade skolresultat. Han 

argumenterade för att de vinstdrivande skolorna hade gett mer än vad de hade fått tillbaka i 

avkastning. Sture Norlin ville se kraftdrag för att försvara den svenska skolans demokratiska 

arbete, att fostra goda samhällsmedborgare. Finland som hade fått framstående skolresultat 

hade fortfarande mer auktoritära lärare, vilket förhindra eleverna att utnyttja sina 

demokratiska fri- och rättigheter. Stig Sundqvist argumenterade för att det behövdes mer 

rekrytering till natur- och tekniska program. Det finländska skolsystemet hade lärare med 

bättre status och en inriktning på kunskap som saknades i svenska skolor.  

Här börjar redovisningen av PISA-2015 års studie.  

 
72 Stig Sundqvist, ”Snabba förändringar kan skada skolan”, Sundsvalls Tidning.  
73 Stig Sundqvist, ”Snabba förändringar kan skada skolan”, Sundsvalls Tidning.  
74 Stig Sundqvist, ”Allt är relativt även när skolan mäts”, Sundsvalls Tidning.  
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Hans Bergström har skrivit två artiklar ”Problemet är inte segregation” och ”Skolvalet med 

vänstern - bussning och lottning” i Dagens industri. Enligt Bergström behövde Sverige jobba 

med bristen på ordning i klassrummet. Hälften av eleverna hade svarat att de fått sen närvaro 

minst en gång de senaste två veckorna. Enligt TIMMS var störningar i klassrummet alldeles 

för omfattande. Svenska elever ansågs vara mindre tåliga mot motstånd än andra elever inom 

OECD. Svenska elever var även mer svagpresterande.  Lärar- och ledarkompetensen i 

skolorna var även ett problem som behövde åtgärdas, ansåg Bergström. Färdigutbildade lärare 

saknade grundläggande kunskaper för att klara sig i klassrummen. 75  

Invandrareleverna presterade sämre än svenskfödda, menade Bergström. Dock lägger 

Bergström inte skulden på en ökande segregation. Han konstaterar att Sverige inom OECD 

har ett av de lägsta resultaten för segregation. Invandringsvågen belastar skolans arbete under 

en så kort tid, tillägger han 76 Skolans uppdrag borde istället kretsa kring att ge elever 

kunskaper och normer att använda i livet. 77 

Större delen av debatten efter 2015 handlade om att jämna ut klyftorna genom att öppna upp 

möjligheter för lottning av elever, även till bra skolor. 78 Dessa diskussioner om lottning och 

bussning av elever till attraktiva skolor skulle mottas negativt av elever och föräldrar, 

eftersom det trampade på deras fria vilja, menade Bergström. Lottning till utbildningar 

innebar istället att människorna gjordes maktlösa, och fråntogs sin egenmakt.79 

 

Åsa Fahlén var ny på jobbet som den nya ordförande för Lärarnas Riksförbund. Hon 

författade två artiklar, en av de ”Viktigt steg mot en likvärd skola” i Sveriges Television och 

den andra skrev hon tillsammans med Skogstad ”Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta 

skolområden” i Dagens Nyheter. Fahlén var bekymrad över skolans splittrade styrning. Hon 

var även orolig för den växande klyftan som fanns mellan svaga och starka elever.80  Lärare 

med längre yrkeserfarenhet rekryterades i allt mindre grad till skolor i utsatta områden. Skolor 

med hög andel av elever med låg socioekonomisk bakgrund låg i riskzonen. När PISA första 

gången gjordes 2000 så låg Sverige bland en av de bästa länderna i likvärdighet. 2015 låg 

Sverige på genomsnittlig nivå. Risken fanns för en fortsatt ökning av etnisk och social 

 
75 Hans Bergström, ”Problemet är inte segregation”, Dagens Industri 6/12 2016, https://www.retriever.se/, 

[Hämtad 12/12 2019].  
76 Hans Bergström, ”Problemet är inte segregation”, Dagens Industri.  
77 Hans Bergström, ”Skolvalet med vänstern - bussning och lottning”, Dagens Industri 21/4 2017, 

https://www.retriever.se/, [Hämtad 9/12 2019]. 
78 Hans Bergström, ”Skolvalet med vänstern - bussning och lottning”, Dagens Industri.  
79 Hans Bergström, ”Skolvalet med vänstern - bussning och lottning”, Dagens Industri.  
80 Åsa Fahlén, ”Viktigt steg mot likvärdig skola”, Sveriges Television 20/4 2017, https://www.retriever.se/, 
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segregation.81  Efter PISA-studien året 2015 har tyska skolresultat förbättrats. Det handlade 

framförallt om att lösa skolproblemet med segregation och utsatta områden. Efter PISA-

studien året 2003 brottades även Tyskland med dåliga skolresultat och brist på likvärdighet. 

Detta hade under 2015 års resultat visat sig vända.82  

Hon skriver att skolorna behövde arbeta med att renodla läraryrket. Det första var att många 

lärare upplevde att de var tvungna att spendera för mycket av sina arbetsuppgifter på områden 

som inte handlade om undervisning, utan ordningsproblem. Det andra kravet var att höja 

lönerna för lärarna i utanförskapsområden, det behövdes yrkeskunniga till utsatta områden. 

Mindre klasser för elever, var en annan idé. Det skulle vara bättre och gynnsammare för 

elever som var stökiga eller kom från socioekonomiska bakgrunder att faktiskt få möjlighet 

att gå i mindre klasser. 83  

Per Kornhall har skrivit två artiklar ”Det är dags att lyfta debatten om New Public 

Management” och ”Faran när vi börjar träna för att vinna OECD – tävlingen” i Skolvärlden. 

Under PISA 2012 hade alla svenska elevers skolresultat sjunkit. Den nya undersökningen som 

då gjordes under 2015 visade att enbart lågpresterande elevers resultat hade sjunkit 84 

Högpresterande elever hade svarat på PISA med att förbättra resultaten, detta var en 

mirakelkur från den dåvarande skolministern Jan Björklund. Björklund hade arbetat för en 

skola med större betoning av ökad disciplin och ordning. Skolan hade i uppgift att ge eleverna 

en gynnsam och verklig kunskap.85 Dock konstaterade Kornhall att det inte fick bli en tävling 

som innebar att eleverna skulle uppmuntras att tävla för högre nationella PISA-resultat. Det 

vill säga utbildningen skulle inte bli en nationell tävling. 

Kornhall kritiserade bland annat det fria skolvalet. Han ansåg att den skapade omöjliga 

situationer för föräldrar och elever att tidigt vara ute i skolmarknaden och välja en bra skola 

och utbildning. Skolan skulle egentligen fungera efter de demokratiska idéerna att alla elever 

skulle ha rätt till en bra skola. Den nuvarande styrningsmodellen New Public Management 

hade inte levererat vad den hade lovat. Att skolor skulle utnyttja sina resurser på ett 

effektivare sätt.86 New Public Management modellen skulle ersättas, skrev Kornhall. Han 

medgav att det inte vara en enkel uppgift eftersom marknadskrafterna hade blivit mer 

 
81 ¨Åsa Fahlén & Isak Skogstad, ”Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta skolområden”, Dagens Nyheter 17/1 

2017, https://www.retriever.se/, [Hämtad 10/12 2019]. 
82 Åsa Fahlén & Isak Skogstad, ”Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta skolområden”, Dagens Nyheter.  
83 Åsa Fahlén & Isak Skogstad, ”Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta skolområden”, Dagens Nyheter. 
84 Per Kornhall, ”Det är dags att lyfta debatten om New Public Management”, Skolvärlden 7/4 2017, 

https://www.retriever.se/, [Hämtad 11/12 2019]. 
85 Per Kornhall, ”Faran när vi börjar träna för att vinna OECD – tävlingen”, Skolvärlden 11/7 2017, 

https://www.retriever.se/, [Hämtad 11/ 12 2019]. 
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etablerade i välfärdssystemet. Istället kanske det gick att distansera skolkoncerner från de 

vinstdrivande skolorna. Staten hade en plikt och ansvar att jobba för skolans bästa, det fanns 

bara en lösning, att åter-statliga skolorna. 

Isak Skogstad hade skrivit artikeln ”Kasta ut datorerna från klassrummen” publicerad i 

Göteborgs-Posten. Totalt hade han skrivit 2 artiklar. Sverige använder mest datorer i skolor 

inom OECD. De stora Tech-pionjärerna som Steve Jobs förbjöd sina barn att använda datorer 

hemma.  Hjärnforskning menade att datorer i klassrummet missgynnade elevernas inlärning.87  

Datorer störde koncentrationen. Regeringen hade gett Skolverket uppgiften att lägga fram nya 

sätt att digitalisera skolan, som ansågs vara ”överoptimistisk”, skrev Skogstad. Det fanns 

nackdelar som var viktiga att inte ignorera, men dessa lyftes inte fram. Koncentrationen var 

viktig för elevernas inlärning, men genom ständiga notiser på nätet bröts den. Skolverkets 

nationella IT-strategi menade att digitaliseringsprocessen skulle gynna även likvärdigheten. 

Alla elever skulle ha rätt till en dator och veta hur den användes, även barn från familjer med 

låga socioekonomiska bakgrunder. Skogstad skrev att det var barn från högutbildade hem som 

var bäst utrustade för den digitala världen. De begränsades hemma att använda tekniska prylar 

mindre. Barn från lägre utbildade hem hade flera tekniska prylar och obegränsad skärmtid, 

vilket bara ökade bristen på likvärdigheten.88 

Staten skulle ha huvudansvaret för skolans utformning och lärande.89 Det pedagogiska 

arbetet, som hade eftersträvats i klassrummen, de senaste åren hade fungerat dåligt för 

elevernas inlärning, menade Skogstad. Det elevcentrerade undervisningsmetoder som 

eftersträvades var ineffektiva. Med datorerna skulle eleverna jobba självständigt. Men detta 

pedagogiska arbete drabbade de svagpresterande elevernas skolgång negativt, tillägger 

Skogstad. Det behövdes en stark lärarauktoritet och katederundervisning. Elever hade inte 

möjlighet att ta ansvar för sitt lärande i så låga åldrar. Digitaliseringen skulle slå hårt mot 

svagpresterande elever. Med rätta reformer som underbyggdes av traditionell 

katederundervisning skulle klassklimatet bli bättre både för elever och lärare. En återupprättad 

respekt för kunskaper krävdes också. 

 

Peter Wolodarski är ett känt namn i medievärlden. Wolodarski framför artikeln ”Ta vara på 

PISA-glädjen och satsa på lärarna” som var skriven i Dagens nyheter. Jan Björklund hade fört 

 
87 Isak Skogstad, ”Kasta ut datorerna från klassrummen” Göteborgs-Posten 18/6 2017, https://www.retriever.se/, 
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[Hämtad 10/12 2019]. 

https://www.retriever.se/
https://www.retriever.se/


30 
 

en bra mirakelkur för svensk skola. 15 åringarna hade förbättrat sina resultat i både 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Fortfarande fanns arbete att göra. Det fanns 

exempelvis brist på likvärdighet. Elever från låga socioekonomiska bakgrunder drabbades 

hårdast. Klyftorna i skolan har försämrats. Även Andreas Schleicher som var chef för PISA-

mätningarna kommenterade och uttryckte oro för svenska likvärdighetsproblemet. Problemet 

låg mittemellan, menar Wolodarski.  

Kombinationen av kommunalisering (Göran Persons baby) och friskolor (borgerlighetens 

favoritprojekt) frigjorde mycket kreativitet. Men låt gå – m entaliteten har också skapat en 

baksida: skolor som konkurrerar om betyg, skolor som glöms bort, skolor som riskerar att mer 

fokusera på sitt moderbolags ekonomiska resultat än på samhällets bästa. Statsvetaren Johan 

Wennström uppmärksammade nyligen på DN Debatt hur betygen dragit i väg samtidigt som 

kunskapsresultaten sjunkit. Mycket talar för att denna betygsinflation bidragit till klyftorna. 90 

Staten borde ta ett större ansvar för skolan, menade Wolodarski. Kommunalpolitiker och 

skolkoncerner ansågs inte klara av en sådan viktig uppgift, att organisera grundskolor och 

gymnasier. Dock behövde inte detta göras genom att staten återtog rollen som den 

huvudansvarige, inom utbildningspolitiken. Det räckte gott och väl med att göra 

kvalitetskontroller, genom att skapa god information och harmonisering av skolsystemet. 

Samt att ta tillvara på resurserna och omfördela dessa till skolor som brottades med 

likvärdighetsproblem och utsatta områden, avslutar Wolodarski.91 

Sammanfattningsvis av vad medverkande personer skriver om PISA-studierna i sina artiklar 

är följande:  

Bergström ansåg att oordningen i klassrummen var ett ökande problem för skolorna. Lärarna 

som färdigutbildades saknade ledarkompetenser för att klara sig i klassrummen. Segregation 

och invandring var inte samma sak, eftersom Sverige hade en av de lägsta siffrorna för 

segregation i hela OECD. Invandringen innebar mer arbete för skolorna. Lottningen var inte 

en lösning för att lösa segregation eftersom den trampade på elever och föräldrars egna val. 

Fahlén var bekymrad över den växande olikvärdigheten. Lönerna behövde förbättras och 

likväl lärarnas villkor. Hon ansåg att det behövdes fler yrkeskunniga lärare till utsatta 

skolområden, för att nå dessa mål så behövde läraryrket renodlas. Kornhall varnade för att 

PISA inte fick bli en nationell tävling. Skolan hade en demokratisk plikt att tillse en god skola 

för alla elever. Det fria skolvalet och marknadssystemet i skolorna förvärrade bristen på 

likvärdigheten. Det behövdes ett åter-statligande. Skogstad menade att digitaliseringen av 

 
90 Peter Wolodarski, ”Ta vara på PISA – glädjen och satsa på lärarna”, Dagens Nyheter 11/12 2016, 

https://www.retriever.se/, [Hämtad 11/12 2019].  
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skolorna skulle öka bristen på likvärdighet i klassrummet. Det var speciellt barn från låga 

socioekonomiska bakgrunder som skulle drabbas av denna ohämmade tillgång till internet 

och digitala verksamheter. Wolodarsk ansåg att bristen på likvärdighet var ett berättigande för 

att staten skulle ha ett större ansvar i skolorna. Det räckte med att göra kvalitetskontroller.  

 

Analys  

I denna del av uppsatsarbetet ska PISA-studierna från år 2003 och 2015 analyseras var för sig.  

Resultaten av 2003 års studie:  

Det fanns märkbara skillnader mellan 2003 och 2015 års debatter. Många skolfrågor hade inte 

ännu vuxit fram under 2003. Vissa ord och begrepp hade en tidstypisk aspekt också. Det 

märktes bland annat från 2003 års debatt att PISA som ”chockmätning” tog över mycket 

större utrymme. Debatten under 2003 var fokuserad på Sveriges sänkning av skolresultaten, 

det skedde en slags orientering kring medielandskapet av aktörerna, för vad orsakerna var och 

vilka lösningar som fanns. Medan 2015 års resultat märkte av en förbättring till genomsnittlig 

nivå, började frågor om skolan som organisation och styrning ta fart.  

Det fanns även en gemensam tanke bland några aktörer som ansåg att Sveriges skolsystem 

hade blivit orättvist bedömt. Lena Fejan Ljunghill kallade PISA-mätningarna för 

Kunskapsolympiad, vilket framkallade en negativ betoning med länder som tävlade mot 

varandra, så att några blev förlorare och andra lämnades som vinnare.  Faran låg menade 

Ljunghill hos de aktörer som missvisande skulle använda dessa resultat för sina politiska 

syften dvs att påverka skolsystemet. I Tyskland uppstod begrepp som PISA-chock, 

bildningskatastrof och bildningsmisären, som användes som politiska verktyg i debatten, 

kritiken är inte helt ogrundad, eftersom krav på förändring fanns. Vissa ansåg att det var 

nödvändigt för samhället, andra menade att det var svartmålning.92  

 

Sture Norlin var även kritisk mot PISA-mätningarna, han menade att den finska skolan hade 

mer auktoritära lärare, och vad som egentligen ifrågasattes var elevernas demokratiska 

rättigheter att göra sin röst hörd och påverka sin skolgång. Vilket även delades av Ljunghill 

som argumenterade för att skolan var en demokratisk angelägenhet som krävde allmänhetens 

engagemang. Länder skulle likt Kunskapsolympiader inte jämföra sina skolresultat med 

varandra. De skulle jämföra sina egna skolresultat med sina nationella läroplaner, menade 

 
Johanna Ringarp, ”PISA som styrinstrument-policyförändringar i tysk och svensk utbildningspolitik”, i Bortom 

PISA, red. Joakim Landahl & Christian Lundahl (Stockholm: Natur och kultur, 2017), s.103. 
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Ljunghill. Norlin var även på detta spår, han menade dock att skolans uppdrag skulle arbeta 

för att stärka det demokratiska samhället och skapa goda samhällsmedborgare. Här uppkom 

en polär åsikt; att värna det demokratiska arbetet i skolan mot kunskapsinriktningen.  

 

Av de tre centrala begrepp som den här uppsatsen förlitar sig på är visionerna om En skola för 

alla märkbart synlig här. Jani Marjanen skrev om semantiska fält/ nät för att urskilja 

begreppsliga skillnader. Till sitt semantiska fält hörde till En skola för alla ord och begrepp 

som demokratisk, (inifrån) styre, (nationell) läroplan och (god) samhällsmedborgare. Medan 

den i sitt semantiska nät bestod av vinnare och förlorare, auktoritär (lärare), 

kunskapsolympiader, (utifrån) styre och (politiskt) syfte. Det blev klart att båda 

argumenterade för en skola med mindre påverkan från internationella organisationer som 

PISA. Elever hade rätt att utöva sin demokratiska rätt att utvecklas till goda 

samhällsmedborgare. PISA fungerade som en utifrån kraft. Detta gick emot själva konceptet 

En skola för alla som innebar att elevernas demokratiska rätt till inflytande inte skulle offras 

för en mer auktoritär lärare. 93 Det skulle sluta med att visa länder pekades som vinnare och 

andra som förlorare.  

P.M. Nilsson och Stig Sundqvist tog konkurrens och konkurrenskraft till försvar. Sundqvist 

beskrev ett problem kring antalet elever som sökte till naturvetenskapliga- och tekniska 

program, de hade minskat. Därför välkomnade han PISA-undersökningarna som han ansåg 

skulle ge mer konkurrens i utbildningarna. Dock varnade han för att PISA inte skulle delas 

upp mellan vinnare och förlorare. Sundqvist ansåg att det viktigaste var att veta varför 

resultaten var sämre i jämförelse med exempelvis finländska skolor.  

Finländska skolsystem var mer koncentrerade på att framföra kunskap genom elevernas 

inlärning, skrev Sundqvist. Läroplanen utgick ifrån PISA:s mätningar, vilket var bra. Lärarna 

hade en högre status, med en stabil löneutveckling. Finsk skola var även mer auktoritär i sin 

styrning, hade krav på disciplin, tillägger Stig Sundqvist. 

P.M. Nilsson skrev att problemet med obehöriga lärare på friskolorna var en berättigande 

kritik från den dåvarande statsministern Göran Perssons håll, men den framförde inte hela 

bilden. För utifrån vad P.M Nilsson beskrev verkade det som att han menade att Göran 

Persson vred och vände på hela sanningen. Obehöriga lärare på friskolorna var hög, men det 

berodde på friskolornas speciella inriktningar; att anlita journalister, konstnärer och It-

tekniker som lärare. Under 2003 mottogs konkurrens och konkurrenskraft med en positivare 

 
93 Jani Marjanen, ”Begreppshistoria”, Metod för historiska studier, red Martin Gustavsson & Yvonne Svanström 

(Lund: Studentlitteratur, 2018), s.108–109. 
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klang, än vad den gjorde under 2015 års PISA. Här framfördes bland annat att Persson förde 

en halvsanning, det vill säga att andelen Obehöriga lärare var betydligt högre hos kommunala 

skolor än friskolorna. Friskolorna var mer effektiva att utnyttja sina resurser än kommunala 

skolor. Eleverna beräknades även få högre betyg i friskolorna, vilket indikerade på och 

förstärkte argumentationen att fristående skolor jobbade mer effektivt.  

Från Sundqvist sida framstår begreppen auktoritär, kunskap, disciplin och konkurrens vara 

framtidsorienterade begrepp. Det behövdes en mer auktoritär lärare som skulle styra upp 

oordningen i klassrummet. Lärarna behövde utöva disciplin.94 Skolorna behövde inrikta sig på 

kunskap i undervisning. Konkurrens till utbildningar som exempelvis natur- och tekniskt 

program behövdes. Då siffran för sökande till dessa utbildningar var låga. Sundqvist nämner 

invandringen som ett hinder för skolornas resultat. Det är erfarenhetsrum. Stig gör konstanta 

paralleller med Finland som han använder som ett framgångsexempel. Finska skolor har 

auktoritära lärare, kunskapsinriktning och en restriktiv invandringspolitik. 

  

För 2003 års debatter finns det dominerande användningar av ord och begrepp som aktörerna 

använder. Det är exempelvis tydligt att de andra aktörerna (förutom Ljunghill och Norlin) 

ställer sig kritiskt till svenska skolresultat. PISA bedöms som en legitim källa. Reinhard 

Koselleck använde sig av sin teori om ”Grundbegrepp” för att undersöka dominerande 

användning av ord och begrepp i den rådande samhällsdiskursen. ”Grundbegreppen” som 

användes var bland annat disciplin, auktoritär, effektivisering, kunskap, konkurrens och 

obehöriga.95 Det blev tydligt att aktörerna som kritiserade svenska skolsystemet ville se fler 

disciplinära åtgärder mot stökiga elever i klassen. Istället efterfrågades en lärare med starkare 

auktoritär status för att styra upp oredan i svenska skolor. Det gjordes åtskilliga referenser till 

det finska skolsystemet som bland annat ansågs ha lärare med starkare auktoritära 

förfoganden att styra upp klasser. Mellan 2004 – 2005 var inte synen på vinstdrivande skolor 

något dåligt. Konkurrens i utbildningar ansågs istället förbättra kvaliteten på skolor och 

utbildningar. I en tid då svenska skolor var under en process att rannsaka sig själva och 

nuvarande system. Det nuvarande systemet ansåg inte vara tillräckligt effektivt. Mer 

kunskapsinriktning i skolorna krävdes.  

Segregationen lyftes upp av vissa aktörer, men inte till den grad den skulle göra under studien 

som gjordes av 2015. Framförallt lyftes i Tomas Lundins artiklar, att Tyskland har haft 

problem med skolsegregation av sina elever. Tyskland hade problem med ett skolsystem som 

 
94 Marjanen, 2018, s.113 
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skapade klyftor, den tvingade elever att välja ödesdigra val som gynnade barn från höga 

socioekonomiska bakgrunder och missgynnade familjer med lägre.  Här räknades även barn 

från invandrarfamiljer, som drabbades hårt.  Lösning och inspiration för reformeringar av tysk 

skola hämtades från Sverige, genom målsättningar att höja antalet timmar för elever och 

förhindra ödesdigra val. Det framgick även en debatt i Japan om Yutori reformen. Här 

uppvisas ett internationellt mönster. Att skolor skulle ha större avstamp i kunskapsinriktning, 

och värna auktoritet i klassrummet framför elevcentrerad undervisningspedagogik. Det är en 

av konsekvenserna av internationella mätningar.96 

Det verkar även ha funnits en samstämmighet att Sverige hade visa segregationsproblem som 

var allvarliga. Både Nilsson och Norlin reagerade kritiskt mot hur dåvarande statsministern 

Göran Persson. På grund av att Persson skylde dåliga PISA-resultaten på elever med utländsk 

bakgrund. Nilsson använde detta som en del av sin motargumentation mot Göran Perssons 

hållning mot vinstdrivande skolor. Norlin konstaterade att detta gick emot svenska skolors 

demokratiska arbete. Sundqvist menade att den mindre andelen utländska elever i finska 

skolor, innebar mindre arbete för lärarnas del. För Norlin var inte Finlands skolsystem 

lockande, eftersom lärarna var mer auktoritära. 

Svenska aktörer väljer att nämna den oroande segregationen av elever vid sidan av skolans 

kris. Den segregation som skett av elever i skolor passar bäst med begreppet inklusion/ 

exklusion. Det vill säga elever av olika sociala och etniska bakgrunder halkar efter i 

kunskapsmätningarna. Marjanen använder transnationell begreppshistoria för att beskriva 

transnationella processer, gränsöverskridande och det globala.97 I Tyskland skedde även en 

debatt som ifrågasatte de ökande klyftorna mellan elever med social och etnisk bakgrund. 

Därför är segregation även ett transnationellt begrepp. Då den beskriver åt vilken riktning 

världen är på väg mot. Från Tomas Lundins artikel så framstår skolsegregationen ha en 

polariserande kraft i tyska medier. Det grundar sig en kritisk opinion mot tysk skola som 

tvingar unga elever att välja alldeles för tidigt. Här gynnas elever från höga socioekonomiska 

bakgrunder.  

Resultat av 2015 års studie: 

Hans Bergström menade att skolans problem låg i själva oordningen. Skolans viktigaste fråga 

var att arbeta mot elevers svaga prestationer. Att förbättra lärarkompetensen och kunskaper så 

att nyexaminerade lärare klarade sig bättre i klassrumsmiljöer. Här framgick att oordningen i 

 
96 Takayam, Keita, “The politics of international league tables: PISA in Japan`s achievement”, Comparative 
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klassrummen var en direkt konsekvens av lärarutbildningen, det var bristfälligt. 

Invandringsvågen var ett bekymmer eftersom det skapade mer arbete för lärare och skolor. 

Lottning och bussning var inte heller en lösning för att lösa skolsegregationen. Detta skulle 

bara påverka negativa tankar hos föräldrar och elever. De andra aktörerna menade att 

skolornas brist på likvärdighet hade ökat.  

 

För Bergström var de framtidsorienterade begreppen svagprestationer, lärarkompetenser och 

oordning i klassrummen. De här begreppen var förväntningshorisont. Svenska elever 

presterade sämre än andra elever.98 Svenska lärare saknade grundläggande kunskaper i ett 

klassrum med oordning. Erfarenhetsrummets begrepp bestod av lottning och invandring. 

Lottning gick emot vad föräldrarna och eleverna ville och sedan att invandringen tog över 

skolfrågor när det fanns andra delar som var viktigare att hantera. Invandringsvågen innebar 

mer arbete för skolorna. Trots att Sverige hade en av de lägsta siffrorna för segregation, som 

nämndes tidigare. 

Under 2015 års PISA-debatt så blev frågan om likvärdigheten, eller bristen på likvärdighet i 

svenska skolor en viktig fråga. Det användes ord och begrepp som svag- och starkpresterande 

elever. Sverige hade en lång tradition av att sträva efter En skola för alla. Den här 

tillbakablicken användes av Fahlén, Kornhall och Skogstad. Fahlén skrev att bristen på 

likvärdigheten hade ökat sedan 2000 års PISA-undersökning. Åsa Fahlén menade inte att 

likvärdigheten var sämst inom OECD, utan hon menade att den hade försämrats och var en 

växande akut fråga. Vilket för denna studie skulle kunna ge en förklaring till varför 

olikvärdigheten fick större mediehysteri 2015 än 2003. Det var främst barn från 

socioekonomiska bakgrunder som skulle drabbas, den ökade även på segregationen. Det var 

problematiskt, eftersom bristen på likvärdigheten försämrades, på grund av den lärarbrist av 

yrkesverksamma som sökte sig till utsatta skolområden. Hanna Sofia Rehnberg redogjorde i 

sin studie att det fanns en debatt över bristen på likvärdighet i både Sverige och Finland. 

Bristen på likvärdighet i Sverige berodde på klyftorna och skolsegregationen mellan olika 

elevgrupper, det var en socioekonomisk fråga. Medan det i Finland handlade om att utjämna 

könsskillnaderna, att pojkarna fick mindre bra resultat än flickorna. 99 

 

 
98 Marjanen, 2018, s. 113.  
99 Hanna Sofia Rehnberg, PISA - press: svenska och finländska mediekonstruktioner av ”världens största 

elevstudie” (Huddinge: Södertörn, 2019), s. 41. 
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Vad som krävdes var en renodling av läraryrket, menade Fahlén. Anledningen till att lärare 

inte sökte sig till skolor med problem var att, löneutvecklingen var dålig. Lärarna var tvungna 

att arbeta med frågor som egentligen inte rörde deras uppgifter, som exempelvis oordning i 

skolorna. Utanförskapsområdena ansågs vara problematiska, eftersom det var dåligt betalt och 

inte värt mödan. Medan Bergström ansåg att lärarutbildningen var bristande i sin kompetens 

ansåg Fahlén att det egentligen inte hörde till lärarnas plikter att hålla ordning i skolan. Fahlén 

såg inte problemet i själva invandringen, mer från bristen på centralt styre av skolan.  

 

Per Kornhall ansåg att skolans nuvarande system och styrning var icke hållbart. Han medgav 

att Liberalernas politik för disciplin och ordning hade fått effekt, men att den hade ökat på 

bristen på likvärdighet, vilket var oroande. Han förde fram synen att skolan hade ett 

demokratiskt uppdrag, att ge alla elever en bra studiegång. Sture Norlin från 2003 års resultat 

beskrev en skola som tog till vara på elevernas demokratiska inflyttande, medan Kornhall 

uppmanade till den demokratiska rätten för lika skola för alla.  Här beskrevs i början frågor 

som var aktuella för Tyskland, en skola som skapade klyftor mellan eleverna. Av både sociala 

och etniska grunder. Bristen på likvärdighet stärkte Kornhalls ståndpunkt, han ansåg att 

skolans reformer tidigare hade lovat effektivisering, men inte levererat. Detta är även en kritik 

mot den konkurrenskraft som skulle förbättra skolans kvalitet, som argumenterades av 

Sundqvist och Nilsson.  

Konkurrens fick en negativare betoning efter PISA-studien 2015. Friskolereformen och det 

fria skolvalet likaså. Kornhall pekade på att det var marknadssystemen som hade hindrat 

skolans arbete för likvärdighet, den hade direkt varit en bidragande faktor för skillnader 

mellan skolorna. Han ansåg att det låg i skolans plikt att åter-statliga skolan som enhet, för att 

alla elever skulle kunna få samma rätt, skulle skolorna återigen styras av staten och 

myndigheter. Lottningen borde gälla. Dessa begrepp var inte styrande i PISA-debatten från 

2003, utan det verkar som att den kritik som Tyskland fick, avspeglade Sveriges skolor 2015.   

Det blev tydligt att svenska skolsystemet, hade tagit rollen som exkluderande hos många.  

Kornhall menade att begreppen demokratisk, åter-statligande och lottning pekade mot en 

framtidsorientering för förväntningshorisont.100 Skolan skulle värna om elevernas 

demokratiska rätt till en bra utbildning. Åter-statligande åtgärder skulle se till att elever och 

föräldrar inte behövde oroa sig för att söka till bra skolor med risken att ändå inte komma in. 

Lottningen skulle hjälpa eleverna att få den möjligheten. För erfarenhetsrummet inräknades 

 
100 Marjanen, 2018, s. 113. 
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begreppen effektivisering, segregation och marknadssystemet. Effektiviseringen av skolornas 

resurser resulterade i segregationen och här var marknadssystemet ett hinder. Det hindrade 

skolans viktigaste uppgift att ge eleverna En skola för alla.  

 

Det ser ut som att det centrala begreppet Likvärdighet genomsyrar senare delen av 

undersökningen från 2015. Det är genomgående tydligt att det skrivs emot det som anses vara 

olikvärdighet. Problematiseringen av svenska skolans likvärdighetsproblem tar över större 

delen av aktörernas rapportering om skolan. Begreppet likvärdighet har ett semantiskt fält. 

Till dessa ord och begrepp räknas exempelvis lottning, åter-statligande, demokratisk (rätt), 

(central) styrning och renodling (läraryrket).101 För att jämna den ökande likvärdigheten borde 

lottning av elever även till toppskolor förbättras. Skolan borde åter-statligas och styret skulle 

bli centralt. Renodling av läraryrket med högre löner och bättre arbetsvillkor. I det semantiska 

nätet ställdes ord och begrepp som segregation, lärarbrist, marknadssystem och svag- och 

starkpresterande elever. Skolans nuvarande system påverkades av marknadssystemet. Bristen 

på lärare till utsatta områden såg till att öka skolsegregationen.  

 

Isak Skogstad kritiserade digitaliseringsprocessen av svenska skolor. För honom så betydde 

oordning i klassen att eleverna fick sitta med tillgång till Ipads och datorer. Det var fel att 

barn och ungdomar skulle få tillgång till tekniska prylar, eftersom det skulle missgynna deras 

inlärning. Det skulle hämma likvärdigheten i klassrummen. Barn från låga socioekonomiska 

bakgrunder skulle drabbas av denna digitalisering.  Barn från bättre socioekonomiska 

förhållanden hade naturliga begränsningar satta hemifrån, medan barn från sämre 

socioekonomiska förhållanden, dels hade mer tekniska prylar och obegränsad skärmtid 

hemma. Det fanns en grupp av elever som skulle klara sig bättre, än den andra gruppen, 

klyftorna skulle inte stoppas av detta. Skogtad ansåg även att ett åter-statligande skulle gynna 

skolans arbete. Skostad skriver att elevcentrerad undervisning, eller skapandet av 

självständiga elever inte gynnade svagpresterande elever heller. Det skulle istället vara 

centrerat kring en återupprättad inriktning på kunskap och katederundervisning, där läraren 

hade starkare auktoritet. Under 2003 års resultat sågs inte digitala föremål som ett hinder för 

skolors arbete, oavsett för kunskapsinriktning eller demokratiskt arbete. Norlin var i motsatt 

mening i denna punkt, med elevinflytande innebar det att elevernas demokratiska rätt till 

inflyttande tillvaratogs. Dock hade digitaliseringsprocessen ännu inte tagit rot efter PISA 

 
101 Marjanen, 2018, s. 108–109.  
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2003. Efter PISA resultaten 2015 hade varje elev åtminstone tillgång till skoldatorer och en 

egen smartphone.  

Hos Skogstad var begreppen, åter-statligande, kunskap, katederundervisning och auktoritet 

framtidsorienterade. De här begreppen visar på förväntningshorisonten i artikeln. För att 

arbeta med skolans Likvärdighet så måste skolan åter-statligas. Det behövdes en återgång till 

ett starkare fokus på kunskap och katederundervisning. Lärarens auktoritet borde stärkas.102 

Lärarstyrd undervisning, starkare styrning av skolor och kunskapsinriktning var begrepp som 

tidigare kritiserades bland annat av Norlin och Ljunghill. Erfarenhetsrummet som försämrar 

Likvärdigheten är elevcentrering och digitalisering som ökar skillnaderna mellan elever med 

olika socioekonomiska bakgrunder. Digitaliseringen pekar på det förflutna då den strävar efter 

en elevcentrering som ska skapa självständiga elever men stärker skillnaderna mellan svaga- 

och starkpresterande.  

Peter Wolodarski beskrev Björklund och Liberalernas arbete positivt, det hade lyft resultaten i 

svensk skola. Dock varnade han för den växande likvärdighetsbristen. Han menade att 

problemet och lösningen låg mittemellan, det var en produkt av kommunaliseringen och 

friskolereformen, det hade lett till konkurrens om betyg. Men han ansåg att staten inte 

behövde återta huvudansvaret, mer ha en kvalitetskontroll, samt se till att resurser sattes till 

skolor som brottades med likvärdighetsproblem. Detta hade blivit ett så stort problem att även 

chefen för PISA-mätningarna Andreas Schleicher hade uttryckt en oro över svenska skolors 

brist på likvärdighet.  

De grundbegrepp som nästan alla aktörer använder är Likvärdighet, lottning, åter-statligande, 

segregation, oordning och socioekonomi.103 De här begreppen dominerar 2015 års PISA-

debatt. Den allmänna uppfattningen i den rådande samhällsdiskursen var överens om att det 

fanns brist på likvärdighet i skolor. Det var fler aktörer som argumenterade för lottning av 

elever till bra skolor än det var som argumenterade mot. Det fanns betydligt fler kritiska röster 

mot det fria skolvalet. En starkare central styrning av skolan efterfrågades. Det behövde göras 

ett åter-statligande av skolorna. Oordningen i klasser försämrades och elever med låga 

socioekonomiska bakgrunder blev de största förlorarna. Segregationen var likaså en viktig 

fråga då den var akut beskrivande hos många. Utsatta områden beskrevs som en hotbild för 

det svenska arbetet för likvärdighet. Klyftor mellan olika elevgrupper ökade på grund av 

detta. Det behövdes en förbättring och en tydlig styrning. 

 
102 Marjanen, 2018, s.113. 
103 Marjanen, 2018, s.103–104.  
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Sammanfattning 

De flesta aktörer såg PISA som en legitim organisation när det gäller mätningar av 

skolresultat internationellt. Det fanns kritiker bland studiens valda aktörer. De tydliga 

kritikerna i denna uppsats var Lena Fejan Ljunghill och Sture Norlin. De kritiserade samma 

fenomen men från olika synvinklar.  

Ljunghill och Norlin var kritiska till hur PISA som organisation angrep demokratins viktiga 

frågor. För att sammanfatta studien så användes i det semantiska fältet av både Norlin och 

Ljunghill begrepp som demokratisk, (inifrån) styre, (nationell) läroplan och (god) 

samhällsmedborgare. För det semantiska nätet användes begreppen vinnare och förlorare, 

auktoritär (lärare), kunskapsolympiader, (utifrån) styre och (politiskt) syfte. Ljunghill ansåg 

att det var odemokratiskt att tvinga länder att jämföra vilkas skolresultat som var bäst. I en 

kunskapsolympiad som målade upp vinnare och förlorare. Det var inte heller rättvist att en 

internationell organisation som PISA skulle få så stort utrymme att influera nationella 

skolsystem, tillade Ljunghill. Norlin ansåg att ett skolsystem skulle fungera för att lära 

eleverna att utöva sina demokratiska rättigheter i ett fungerande samhälle. Det finska systemet 

var mer auktoritärt vilket drabbade elevernas demokratiska rättigheter, menade Norlin.  

De andra aktörerna var betydligt mer positivt inställda till PISA-mätningarna. Stig Sundqvist 

varnade dock även mot att inte måla upp länder som vinnare och förlorare. Han var överlag 

positiv. Både Sundqvist och P.M. Nilsson var positiva till skolresultaten. I sin 

förväntningshorisont nämnde Sundqvist begrepp som kunskapsinriktning, disciplin, auktoritär 

och konkurrens. För att lösa det svenska skolresultatskrisen behövde Sverige ta lärdom från 

Finland. Där fanns lärare med större auktoritära befogenheter och en större tradition att 

förmedla kunskap. Erfarenhetshorisonten framförde även invandringen. Finlands skolarbete 

underlättades av en restriktiv invandringspolitik, skrev Sundqvist.  

 

Efter 2003 års PISA studie kom debatten att domineras av grundbegrepp som disciplin, 

auktoritär, effektivisering, kunskap, konkurrens och obehöriga. Många fler aktörer från den 

tiden såg faktiskt PISA som en legitim form att reformera Sveriges skolsystem. Det fanns en 

gemensam motivering att de svenska skolresultaten berodde på lärares låga status. 

Klassrummen stördes av stökiga elever, vilket indikerade på en brist på disciplin. 

Effektiviseringen av skolans styre och organisation skulle ske med konkurrens, skrev även 

Nilsson. 
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Det tycks ha funnits en samstämmighet att segregationen var en viktig fråga, den nämndes av 

de flesta aktörerna. Segregationen i Tyskland indikerar på att begreppet hade en transnationell 

grund. Skolsegregationen i Sverige får en större uppmärksamhet i den senare delen av 2015 

års undersökning. I Tyskland hade den efter 2003 fått en polariserande effekt. I Sverige hade 

begreppet segregation fått en polariserande effekt efter att 2015 års PISA-studie hade släppts. 

Begreppet likvärdighet fick större utrymme i debatten. Hans Bergström ansåg att de 

framtidsorienterade begreppen var svagprestationer, lärarkompetens och oordning i 

klassrummet. Lärare saknade grundläggande kunskaper att hantera oordningen i 

klassrummen. Erfarenhetsrummet bestod av begrepp som lottning och invandring. Lottningen 

gick emot elevernas demokratiska rätt att själva välja skola genom det fria skolvalet. Flera 

aktörer hade dock positiv syn på lottning eftersom de ansåg att det skulle lyfta den 

demokratiska rätten i skolor att ge alla elever en lika bra skola.  

Både Åsa Fahlén, Per Kornhall och Isak Skogstad skrev genomgående om det 

likvärdighetsproblem som uppstått. Men valde att skriva om olika aspekter av det. Det 

semantiska fältet som gjordes visade på begrepp som lottning, åter-statligande, demokratisk 

(rätt), (central) styrning och renodling (läraryrket).  Åsa Fahlén var oroad över den ökande 

skolsegregationen. Det var främst elever från utsatta områden som drabbades. Fahlén menade 

att läraryrket borde renodlas. Lönerna var dåliga och lärarna var tvungna att göra 

arbetsuppgifter som inte hörde till deras lärarplikt.   

Kornhall ansåg att elevernas demokratiska rätt innebar att alla elever skulle ha tillgång till lika 

bra skola och utbildning. Både Fahlén, Kornhall och Skogstad ansåg att svenska skolan borde 

åter-statligas och att lottningen skulle hjälpa till att jämna skillnaderna. Kornhall var kritisk 

till skolans splittrade styre. Kornhalls förväntningshorisont bestod av begreppen demokratisk, 

åter-statligande och lottning. Han ansåg även att effektivisering, segregation och 

marknadssystem tillhörde erfarenhetsrummet.   

Isak Skogstad skrev bland annat att åter-statligande, kunskap, katederundervisning och 

auktoritet var förväntningshorisont. Precis som Sundqvist ansåg Skogstad att lärare skulle ha 

mer auktoritet. Vilket antyder att delar av debatten efter 2003 års PISA resultaten överlevt. 

Efter att den senare PISA-studien av 2015 hade släppts kritiserade aktörerna skolans 

olikvärdighet. Som erfarenhetsrum ansåg Skogstad att digitaliseringen och elevcentreringen 

ökade klyftorna mellan elever.  
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Avslutande diskussion 

Denna del ska fungera som en avrundning av uppsatsens arbetsprocess och resultat. Syftet 

med denna undersökning var att studera hur PISA-debatterna definierades av de valda 

personerna från 2003 och 2015. Aktörerna representerade olika utgångspunkter i debatten. I 

den här avrundningen ska jag ställa mina resultat mot den tidigare forskningen.  

Johanna Ringarp bidrog i antologin Bortom PISA en redogörande forskning kring Tysklands 

PISA-resultat. Tyskland och Sverige har haft kulturella och historiska band sedan en lång tid 

tillbaka.  

Av de fem aktörer som valdes för 2003 års studie var det bara två personer som kritiserade 

PISA:s studier, resten vara övervägande positiva till den. Grundbegreppen från analysen 

bestod av disciplin, auktoritär, effektivisering, kunskap, konkurrens och obehöriga. 

Personerna som såg PISA-undersökningen som legitim ansåg att det var brist på disciplin i 

klassrummen. Lärarna behövde därför bli mer auktoritära i sin styrning för att hantera den 

växande störningen i klassrummen. Effektiviseringen skulle ge mer konkurrens till 

utbildningarna, likväl skulle skolresultaten förbättras. Lärarna behövde även inrikta sin 

undervisning mer kring kunskap. Obehöriga lärare var inte färdigutbildade och kunde inte 

hantera skolans växande brister. På kraven för mer kunskap och auktoritärare lärare beskrevs 

Finland som ett föregångsland.  I Tyskland användes efter PISA-studien 2000 begrepp som 

PISA-chock, bildningskatastrof och bildningsmisär, skriver Ringarp. Detta indikerar på att de 

begrepp som nämndes i grundbegreppen undermedvetet fungerade för att reformera den 

svenska skolan, som de flesta av aktörerna var missnöjda med.  

Ringarp använder sig av två inriktningar i policyforskningen; den första indikerar att det är 

transnationella aktörer som fått större handlingsutrymme att pådriva förändringar på andra 

länder, den andra insinuerar att det är nationella aktörer som använder den internationella 

mätningen för att pådriva utbildningspolitiska reformer. De två personerna som kritiserade 

PISA-studien var Sture Norlin och Lena Fejan Ljunghill. Det semantiska fältet som gjordes 

visade på att begreppen demokratisk, (inifrån) styre, (nationell) läroplan och (god) 

samhällsmedborgare var begrepp som de strävade efter. I detta stycke skulle skolan ansvaras 

av länderna själva, efter nationell läroplan och arbeta för att lära eleverna att utnyttja sina 

demokratiska rättigheter. Staten var en nationell aktör, och skolornas arbete var att se till att 

det demokratiska samhället överlevde. I det semantiska nätet innefattades istället begreppen 

som vinnare och förlorare, auktoritär (lärare), kunskapsolympiader, (utifrån) styre och 
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(politiskt) syfte. Här beskrevs PISA som transnationell aktör som hindrade andra ländernas 

suveränitet, menade Ljunghill.  

Hanna Sofia Rehnberg har skrivit forskningen PISA-press: svenska och finländska 

mediekonstruktion av ”världens största elevstudie”. Här har hon undersökt den finländska 

och svenska medierapporteringen, efter att PISA gjordes 2018. Den finska 

medierapporteringen beskrev en skola som hade könsskillnader, för i finländska skolor 

presterade flickor bättre än pojkar. I Finland fanns det inte en ”PISA-chock” som den i 

Sverige och Tyskland, men det fanns ändå anmärkningar från mediers sidor, tillägger Sofia. 

Den svenska medierapporteringen utmålade en skola som fått växande problem med 

olikvärdighet och segregation. Det vanligt förekommande samtalsämnet i svenska medier var 

kommunaliseringen och det fria skolvalet, påpekade Rehnberg. Från undersökningens senare 

del (från 2015) saknades jämförelser med Finland, det gjordes istället jämförelser med det 

tyska resultatet. 

Åsa Fahlén och Per Kornhall var de uppenbaraste kritikerna till bristen på likvärdighet i 

svenska skolor. Det semantiska fältet visade på begrepp som lottning, åter-statligande, 

demokratisk (rätt), (central) styrning och renodling (läraryrket). För att utjämna 

likvärdighetsproblematiken i svenska skolor bedömde Kornhall att lottning av elever till olika 

skolor skulle vara en lösning. Kornhall fortsatte även med att kritisera det fria skolvalet som 

han ansåg undergrävde skolans demokratiska plikt att ge alla elever en rätt till lika god skola 

och utbildning. Både Kornhall och Fahlén fann skolans splittrade styre problematiskt, 

eftersom den skulle öka klyftorna mellan eleverna. Här borde skolan åter-statligas, och 

kommunaliseringsreformen stoppas. En renodling av läraryrkets plikter borde göras möjlig. 

 Rehnberg påpekade att den svenska medierapporteringen använde PISA-studien som en 

förklaringsfaktor när analyser av svenska skolresultaten gjordes. I det här arbete framgår det 

även att förklaringsfaktorer använts av aktörer från både 2003 och 2015 års PISA-studier. I 

Ringarps forskning nämndes det att de tyska skolresultaten senare kom ifatt, i alla ämnen. I 

den första studien som gjordes 2000 var Tyskland inte ett föregångsland, men Sverige var det. 

Den PISA-studien som gjorde av året 2003 visade att Sverige sjunkit från genomsnittlig nivå. 

Sedan dess har svenska skolor befunnit sig i en krishantering, vilket även Ringarp nämnde. I 

den senare studien av denna undersökning använde Fahlén de tyska skolresultaten som en 

förklaringsfaktor, eftersom Tyskland hade arbetat mot skolsegregationen. Tyskland lyftes 

positivt i ett sammanhang som handlade om likvärdighetsproblem och segregation. Bilden av 

Tyskland hade vänt, efter att det visade sig att de i senare PISA-studierna hade förbättrat sina 

resultat.  
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