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Sammanfattning!
!
På senare år har läsförståelse allt oftare diskuterats i media, på grund av bland annat försämrade 

resultat i Pisas kunskapsmätningar. Den här studien undersöker med hjälp av kritisk 

diskursanalys hur läsförståelse framställs i mediedebatten genom att undersöka artiklar från 

debatt- och ledarsidorna i tre tidningar. Syftet är att undersöka diskursiva konstruktioner av 

läsförståelse och ta reda på hur försämrad läsförståelse etableras som sant och giltigt, vad som 

konstrueras som orsaker till sjunkande läsförståelse och vilka möjliga lösningar som föreslås. I 

artiklarna framträder sjunkande läsförståelse hos barn och ungdomar som en etablerad sanning, 

som bidrar till att skapa bilder av en skola i kris. Det som orsakar den sjunkande läsförståelsen är 

enligt artiklarna ojämlikhet och segregering, den tidigare utbildningspolitiken, att barn och unga 

läser för lite, bristande ordning och reda i skolan och en anti-pluggkultur bland pojkar. Även 

lärare konstrueras som en del av skolans kris. De lösningar som konstrueras är tidiga insatser, ett 

behov av att förändra de normer kring läsande och studier som råder framför allt bland pojkar, 

mer statlig kontroll över skolan, att öka lärares kompetens och status, att arbeta med lässtrategier 

i skolan och att förbättra barn och ungdomars läsvanor.  I ett specialpedagogiskt perspektiv blir 

det viktigt att nyansera den smala och svartvita bild av läsförståelse och de lösningar och 

åtgärder som framträder i mediedebatten och en slutsats av studien är att forskning och ett vidgat 

perspektiv på läsförståelse behöver lyftas fram. 

!
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Inledning 

Under de senaste åren har intresset för svenska elevers läsförståelse hamnat i fokus, bland annat 

på grund av internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS. Resultaten i dessa 

kunskapsmätningar diskuteras och debatteras i media och är av allmänt intresse, inte bara i 

Sverige utan även i andra länder. Som en följd av resultaten i PISA och PIRLS har Skolverket 

satt läsförståelse på dagordningen. Detta har varit en bidragande orsak till att den nya läroplanen 

Lgr-11 har ett tydligt fokus på språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen och till Skolverkets 

utbildningssatsning Läslyftet, som berättigar till statsbidrag och handlar om att fortbilda alla 

lärare om hur man kan arbeta med läsning och skrivning i alla ämnen. En sökning på begreppet 

läsförståelse i Mediearkivet visar att begreppet år 2006 förekom i svensk tryckt press 106 

gånger, medan det tio år senare förekom 1419 gånger, vilket ger en tydlig bild av att läsförståelse 

är något som diskuteras allt mer. När media rapporterar om läsförståelse är det mestadels 

tillsammans med konstateranden om att läsförståelsen försämras, ofta med hänvisning till 

resultat i PISA. Läsförståelse har blivit ett begrepp som finns med på dagordningen, men vad är 

det för bilder av läsförståelse som framträder? Vad konstrueras som orsaker till att läsförståelsen 

försämras och vilka lösningar föreslås i mediedebatten? Det är detta denna studie kommer att 

behandla.  

Ett grundantagande i den här undersökningen är att språk inte är något neutralt, utan bidrar till att 

forma hur vi förstår olika fenomen i vår omvärld (Bergström & Boréus, 2012). Vilka diskurser, 

det vill säga vilka bestämda sätt att tala om och se på världen, om skolan som får utrymme i 

media har betydelse, eftersom media är en central part i den allmänna debatten där mening och 

förståelse förhandlas fram och förändras. Hur skrivs det i media om försämrad läsförståelse hos 

barn och unga och varför är det intressant att undersöka? Den offentliga debatten påverkar vilken 

bild av verkligheten som konstrueras, eftersom språk och språkanvändning konstruerar det vi 

talar om (Wiklund, 2006). En betydande del av vår tids offentliga samtal förs i medierna och där 

läggs också en grund till gemensamt vetande (Wiklund, 2006).  

Mitt intresse för hur fenomen omskrivs i medierna grundar sig i uppfattningen att den offentliga 

diskussionen är viktig eftersom den har inflytande över de samtal som förs mellan människor 

samt för förståelsen av olika fenomen. Den influerar beslut som fattas på olika politiska nivåer 

(jfr Wiklund, 2006). Den offentliga debatten finns närvarande när policydokument skrivs och 

läroplaner skapas, i vad som konstrueras som rimligt och möjligt och influerar de förutsättningar 
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och villkor som skolans verksamhet har att förhålla sig till (jfr Wiklund, 2006). Den inverkar på 

vilka satsningar som görs och vilka som inte görs. Det som skrivs blir läst och refererat och har 

betydelse för hur människor förstår och talar om fenomen (Bergström & Boréus, 2012). Den 

offentliga debatten pågår i många kanaler samtidigt, i radiointervjuer, i debattprogram på tv, i 

tidningar och tidskrifter av olika slag. För att göra det möjligt att undersöka ett tvärsnitt av 

mediedebatten har jag valt att undersöka ledare och debattartiklar från tre av landets större 

tidningar.  

I ett specialpedagogiskt perspektiv är det relevant att undersöka hur läsförståelse skildras i 

mediedebatten eftersom det kan bidra till en fördjupad förståelse för vilka bilder av läsförståelse 

som framträder i media och på så sätt influerar vad människor vet om läsförståelse. Det kan ha 

betydelse för speciallärare och specialpedagoger när det handlar om att möta föräldrar, elever 

och även undervisande lärare som inte har läsning som specialitet. Mot bakgrund av ovanstående 

är det angeläget att undersöka spänningsfältet mellan den offentliga debatten och forskning inom 

olika områden, i det här fallet läsförståelse. Den här studien riktar sig till speciallärare, 

specialpedagoger och lärare som är intresserade av hur mediedebatten om läsförståelse har sett ut 

under 2010-talet.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka diskursiva 

konstruktioner av läsförståelse på tre inflytelserika tidningars debatt- och ledarsidor, för att 

därigenom belysa vilka villkor, möjligheter och begränsningar för utbildning och skola som 

mediedebatten bidrar till att konstruera. 

- Hur etableras försämrad läsförståelse som sant och giltigt i mediedebatten?    

- Vad konstrueras som orsaker till sviktande läsförståelse hos elever i den svenska 

skolan?  

- Vilka möjliga lösningar eller förbättringsområden föreslås?  
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer först en definition av begreppet läsförståelse, vad det innebär och vilka 

faktorer som anses viktiga för att förstå skriven text. Därefter följer en kort redogörelse över de 

internationella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS, vilka har en framträdande roll i den 

mediala debatten om läsförståelse, samt ett avsnitt om hur internationella kunskapsmätningar kan 

förstås i en nationell utbildningspolitisk kontext. Det sista avsnittet handlar om vilken syn 

grundskolans läroplan Lgr-11 har på läsförståelse och språk.   

Att läsa och förstå, eller inte 

Läsning och läsförståelse är en komplex process som inte enkelt låter sig fångas. En definition av 

läsning som många forskare ansluter sig till är the Simple View of Reading, som uttrycker läsning 

i formeln Avkodning x Förståelse = Läsning (Gough & Tunmer, 1986). Formeln innebär att både 

avkodning av text, alltså själva den tekniska förmågan att göra ord av bokstäver på ett papper, 

och förståelse är nödvändiga för att det ska handla om läsning. Enligt denna definition är det inte 

läsning att läsa ord högt på ett språk man inte förstår, även om det låter som läsning. Att lyssna 

på en ljudbok utan att läsa med ögonen är alltså inte heller läsning (Wengelin & Nilholm, 2013). 

En annan grundläggande tanke i the Simple View of Reading är att förståelse av text inte är 

väsensskild från förståelse av talat språk. Så snart texten är avkodad så är det samma slags 

mekanismer för förståelse av innehållet som används som vid talat språk (Gough & Tunmer, 

1986). Svårigheter med läsning kan enligt denna definition uppstå antingen på grund av problem 

med avkodningen (orsakade av t ex dyslexi), problem med förståelsen, eller problem med båda 

områdena (Gough & Tunmer, 1986).  

En definition av begreppet läsförståelse är att ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker en skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008, s. 14). Det handlar 

alltså både om att kunna få klart för sig vad författaren som skrev texten menade med den, men 

också, för att nå en djupare förståelse, kunna samspela med texten och skapa mening utifrån det 

skrivna (Bråten, 2008). Vad en läsare förstår av en text beror bland annat på läsarens 

förförståelse, alltså vad läsaren känner till om ämnet sedan tidigare (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Det beror också på vad läsaren har för syfte och mål med sin läsning, vilken sociokulturell 

bakgrund och vilken inställning läsaren har till texten och till läsning (Wengelin & Nilholm, 

2013). För att läsaren ska nå en fullgod förståelse i sin läsning krävs att hen är en aktiv 

medskapare i läsningen och fyller i sådant som inte skrivits ut (Reichenberg, 2006). Att fylla i 



 

  
4  

utelämnad information kallas för att göra inferenser eller, mer vardagligt, att läsa mellan och 

bortom raderna. Faktatexter i skolan har ofta ett innehåll som är komprimerat och språkligt 

koncentrerat, med satsförkortningar, nominaliseringar1, passiv form, svagare textbindning och 

andra språkliga vändningar som ställer större krav på läsarens aktiva bidrag till läsningen 

(Reichenberg, 2006). Monica Reichenberg (2006) har undersökt elevers läsförståelse vid läsning 

av faktatexter i årskurs 7 och kunde konstatera att faktafrågor där svaret gick att hitta i texten inte 

beredde eleverna några större svårigheter, medan frågor där eleverna behövde göra inferenser var 

betydligt svårare. Eleverna kommenterade dessa svårigheter med att svaret inte fanns i texten 

och att de inte visste att de fick svara sådant som inte stod i texten. Reichenberg (2008) drar 

slutsatsen att eleverna fått för lite träning i att göra inferenser när de läser. Hennes resultat 

stämmer väl överens med t ex resultaten från PISA (se t ex Skolverket, 2016) som visar att 

svenska ungdomar klarar att söka information i text på ett bra sätt men är sämre på att reflektera 

över informationens innehåll (Reichenberg, 2006).  

Svårigheter med läsförståelse kan uppstå av olika anledningar. Det kan vara så att läsaren har fått 

för lite träning, har en mödosam, energikrävande avkodning eller att läsaren har specifika 

svårigheter med avkodning. Det kan också vara så att läsaren inte har ett adekvat ordförråd för 

att förstå just den text som hen har framför sig. Det kan handla om allmänna språksvårigheter, 

om bristande förförståelse för ämnet, bristande strategier för att ta sig an texttypen eller om att ha 

svårt att kliva in och ut ur olika föreställningsvärldar och därför få en begränsad upplevelse av 

läsningen (Wengelin & Nilholm, 2013). Även motivation, grammatik, verbalt minne, förmåga 

till uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga och generell intelligens är faktorer som 

påverkar läsförståelsen (Bråten, 2008). En god läsare är också flexibel när det gäller att använda 

förståelsestrategier och kan avgöra vilken lässtrategi som lämpar sig bäst i olika situationer. 

Förutom faktorer som återfinns inom individen som de listade här ovan, så spelar också textens 

struktur och utformning roll, samt den sociokulturella kontext som läsningen pågår i (Bråten, 

2008). 

                                                

1 Nominalisering är när verb förvandlas till substantiv: att höja skatten blir till skattehöjning.  
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Internationella kunskapsmätningar av elevers läsförståelse 

PISA%

PISA2 är en internationell kunskapsmätning som genomförs vart tredje år. Testerna mäter 15-

åringars förmåga i matematik, naturvetenskap och läsförståelse och resultaten kan jämföras över 

tid. Resultaten brukar användas för att göra en ranking av länders skolsystem och de används 

även för att motivera förändringar i länders skolsystem (Skolverket, 2013). I de internationella 

PISA-rapporterna används begreppet reading literacy för att beskriva vilken förmåga som mäts, 

vilket är ett vidare begrepp än läsförståelse. Reading literacy innebär inte bara att kunna avkoda 

text och förstå den direkta meningen i det lästa, utan om att kunna använda det lästa i olika 

sammanhang, för att kunna reflektera, delta i samhället och utveckla sina kunskaper. Det 

innefattar både läsning för att hitta praktisk information och djupläsning som innebär att tolka 

och förstå på ett djupare plan (Skolverket, 2013). ”Läsförståelse i PISA avser att mäta elevers 

förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 2016, s. 20).  

PISA-resultaten har sjunkit för Sveriges del från och med år 2000 och resultatet år 2012 ledde till 

en debatt om det svenska skolsystemet och de reformer som tidigare gjorts samt vilka reformer 

som skulle behövas för att förändra den nedåtgående trenden (Skolverket, 2016). I Sverige blev 

resultaten i PISA ett stort ämne i offentlig debatt 2006 och 2012 tog debatten ny fart och ledde 

till en bred debatt om det svenska skolsystemets brister (Ringarp, 2017). Resultaten i PISA 2015 

visade att trenden vänt och att svenska elever presterade bättre än 2012. Glappet mellan pojkars 

och flickors resultat har minskat något och pojkarnas prestationer i läsförståelse börjar närma sig 

flickornas högre resultat (Skolverket, 2016). I PISAs läsförståelsetest är uppgifterna indelade i 

nivåer, där nivå 5 motsvarar avancerad läsning och nivå 2 motsvarar, enligt PISA, en slags 

basnivå för läsförståelse som är tillräcklig för att läsningen ska kunna användas till fortsatt 

lärande (Skolverket, 2016). Skolverkets (2016) analys visar att försämringarna i Sveriges resultat 

på PISA mellan år 2000 och 2012 främst låg inom den lägst presterande gruppen. Det är också 

inom samma grupp som resultaten förbättrats från 2012 till 2015. År 2000 var det 13% som inte 

                                                

2 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett projekt som drivs av OECD 
(Organisation for Economic Co-operationand Development). I studien ingår 15-åringar både från OECD-
länder och länder utanför OECD.   
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nådde upp till nivå 2, vilket ökade till 23% år 2012 för att sedan minska till 18% år 2015 

(Skolverket, 2016).  

PIRLS%

PIRLS3 är en internationell kunskapsmätning av läsförmåga och attityder till läsning hos elever i 

årskurs 4. Studien jämför också olika länders skolsystem, lärares undervisning och skolans 

organisation. Sverige har deltagit i PIRLS fyra gånger, 2001, 2006, 2011 och 2016. Rapporten 

för 2016 har dock ännu inte publicerats. 2011 års rapport visade att svenska fjärdeklassare hade 

en god läsförmåga sett utifrån ett internationellt perspektiv, men att resultaten försämrats under 

de senaste tio åren. (Skolverket, 2012b). I 2011 års PIRLS var det framför allt elevernas förmåga 

att läsa och tolka sakprosatexter som försämrats, medan förmågan att läsa skönlitteratur var 

relativt oförändrad. I PIRLS 2011 kunde Skolverket (2012b) konstatera att elevernas 

socioekonomiska bakgrund fortsatt att spela stor roll för deras prestationer i testet. Elever med 

högutbildade föräldrar klarade sig bättre i testet än elever från hem utan studietradition, ett 

samband som påvisats även i tidigare rapporter och annan forskning (Skolverket, 2012b).  

Internationella%kunskapsmätningars%funktioner%

Internationella kunskapsmätningar får nationella effekter, även sådana effekter som inte direkt är 

kopplade till resultaten. Den rankning som görs där vissa länder hamnar högt och andra lågt 

frambringar ofta en krisdiskurs i de länder som hamnar lågt i relation till vad som förväntats 

(Landahl, 2017). De internationella kunskapsmätningarna skapar möjligheter att diskutera och 

jämföra olika nationella utbildningssystem med hjälp av en gemensam referensram (Pettersson, 

2010). Internationella kunskapsmätningar fungerar som nulägesbeskrivningar av hur det står till i 

nationella utbildningssystem. I olika länder lyfts olika aspekter av mätningarna fram och de 

utbildningspolitiska diskussioner som redan pågår i landet får stor betydelse för vilket innehåll 

som lyfts fram i nulägesbeskrivningarna (Pettersson, 2010). Resultaten i internationella 

kunskapsmätningar kan användas till att legitimera och dislegitimera en förd skolpolitik eller för 

att legitimera reformer. ”På så sätt transformeras internationella kunskapsmätningar till slagträn i 

                                                

3 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är ett projekt som drivs av organisationen 
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). PIRLS görs vart femte år 
och undersöker fjärdeklassares läsförmåga. Svenska elever deltog första gången 2001. År 2016 prövades 
elever från 50 olika länder i PIRLS.  
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en utbildningspolitisk debatt” (Pettersson, 2010, s. 261). Daniel Pettersson (2010) framhåller att 

förespråkarna för internationella kunskapsmätningar ofta är politiker eller administratörer som 

menar att kunskapsmätningarna visar hur ett nationellt utbildningssystem står sig i internationell 

konkurrens. Joakim Landahl (2017) anför att ett återkommande mönster när en krisdiskurs 

aktualiseras är att ansvaret läggs på de som tidigare eller av tradition haft stort inflytande över 

utbildningssystemet, vilket Landahl menar skapar utrymme för aktörer som saknar erfarenhet av 

utbildning att ta sig in på utbildningsarenan och förefalla mer trovärdiga än de som uppfattats 

förorsaka krisen.  

De som är mer avvaktande till internationella kunskapsmätningar finns ofta inom det 

vetenskapliga fältet och varnar för övertolkningar av resultat och att resultaten ges innebörder 

som inte står sig vetenskapligt (Pettersson, 2010). De internationella kunskapsmätningarna inte 

är avsedda att vara jämförelseverktyg på det sätt som de ofta används, menar Christian Lundahl: 

”I grunden är ju dessa mätningar inte utvärderingar av de olika ländernas utbildningssystem, utan 

de gör anspråk på att mäta mer generella kunskaper, vilka då vissa länder av tillfällighet eller 

strategi i högre grad än andra uppmärksammat i sina läroplaner” (Lundahl, 2010, s. 311). 

Lundahl (2017) menar också att PISA är ett trubbigt instrument när det gäller att ta reda på vilka 

insatser som är meningsfulla att sätta in i olika åldrar i utbildningssystemet, eftersom det endast 

är en ögonblicksbild av 15-åringars kunskaper som mäts.  

Att kvantifiera kunskaper som mätbara prestationer som PISA gör både grundar sig i och 

reproducerar uppfattningen att det som mäts är neutralt och objektivt (Serder, 2017). I själva 

verket görs beräkningarna med hjälp av olika formler som innehåller approximationer, 

kompromisser och avvägningar. ”I varje mätning ligger en värdering, och en mängd alternativa 

sätt att göra mätningen som valts bort” (Serder, 2017, s. 94). När sifforna publiceras som 

medelvärden och på rankinglistor syns inte de bortfall, urval, avvikelser och annat som påverkat 

utfallet (Serder, 2017). Genom PISA går det att jämföra t ex hur mycket som investeras i skolan 

och vilket kunskapsresultat det ger, vilket sedan rangordnas för att se vilka länder som har högst 

kvot, alltså effektivast skolsystem (Serder, 2017). Detta grundar sig i antagandet att man på detta 

sätt kan bedöma och jämföra skolsystem på ett relevant och meningsfullt sätt (Serder, 2017).  

Lgr-11, reviderad 2016 och språk i alla ämnen 

Tidigare har ansvaret för läs- och skrivinlärning främst ansetts ligga hos lärarna i de tidigare åren 

i skolan och i svenskämnet. Då ska eleverna ”knäcka koden”, lära sig avkoda skriven text och 
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uppnå läsflyt (Liberg, 2010). Under 00-talet och framåt har det genom forskning blivit tydligt att 

man i princip aldrig blir fullärd som läsare, utan att varje nytt ämnesområde och varje ny texttyp 

ställer krav på nya förmågor (Liberg, 2010). I grundskolans läroplan Lgr 11 betonas tydligt 

vikten av att utveckla det ämnesspecifika språk som hör ihop med varje enskilt ämne och att 

behärska språket i både tal och skrift (Skolverket, 2012a). Läroplanen lyfter fram att språk är en 

angelägenhet i alla ämnen och gör alla lärare ansvariga för elevernas språkutveckling. Det blir 

tydligt att språket inte längre bara är svenskämnets uppdrag.  

Det är viktigt att alltid beakta de språkliga aspekterna av undervisningen oavsett vilken skolform, verksamhet 

eller ämne man undervisar i och hur långt barnen eller eleverna har kommit i sin språkutveckling. Att 

behärska språket innebär att i både tal och skrift kunna uttrycka och tolka ämnets begrepp, centrala 

tankegångar, känslor som ämnet väcker, fakta och åsikter (det vill säga att lyssna, tala, läsa och skriva på ett 

adekvat sätt inom ramen för verksamheten eller ämnet). 

    (Skolverket, 2012a, s. 5) 

Skolverket uttrycker samma tankegångar som Caroline Liberg (2010) och förtydligar i sitt 

kommentarmaterial Få syn på språket (2012a) att man av tradition i svensk skola varit bra på att 

lära elever läsa och skriva på en grundläggande nivå, men att det inte längre är tillräckligt. ”Vi 

vet dock numera att elever behöver undervisning i olika läs- och skrivstrategier genom hela 

grundskoletiden även efter att eleven rent tekniskt lärt sig att läsa och skriva” (Skolverket, 2012a, 

s. 17).   

Att Skolverket lägger stor vikt vid att språk-, läs- och skrivutveckling ska genomsyra hela skolan 

och alla ämnen blir också tydligt genom den nationella utbildningsinsatsen Läslyftet. Läslyftet är 

en omfattande fortbildningssatsning från Skolverket som berättigar till statsbidrag och som 

handlar om att utveckla språk-, läs- och skrivdidaktik inom skolans alla ämnen. Satsningen 

bygger på kollegialt lärande och studiematerial i form av texter, filmer, uppgifter och 

diskussionsunderlag.   

Med innehållet i detta kapitel har jag tecknat en bakgrund till de artiklar från ledar- och 

debattsidor som jag kommer att undersöka.   
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Tidigare forskning 

För att söka tidigare forskning om hur det skrivs om skolan i media har jag sökt i databasen 

ERIC med sökorden discourse analysis AND mass media debate AND read* och för att få fler 

träffar med sökorden discourse analysis AND mass media debate AND education och valde 

efter en genomläsning ut de texter som är relevanta för min undersökning.   

Det finns begränsat med forskning om talet om läsförståelse i media, däremot finns det forskning 

om skola och utbildning i media. Här följer en redogörelse för aktuell forskning ur det fält som 

berör några olika aspekter av den mediala debatten om skolan. Därefter följer forskning som rör 

läsförståelse och didaktiska aspekter på läsförståelse.  

Forskning om skolan i media 

Matilda Wiklunds avhandling Kunskapens fanbärare (2006) syftar till ”att formulera och 

undersöka diskursiva konstruktioner av den goda läraren på Dagens Nyheters debatt- och 

ledarsidor under 1990-talet” (Wiklund, 2006, s. 80). Avhandlingen syftar också till att öppna upp 

för en bredare diskussion om hur mediernas konstruktion av utbildning påverkar vardagliga 

samtal om ämnet och hur detta i sin tur påverkar utbildningspolitiken. Wiklund har begränsat sin 

analys till Dagens Nyheters ledarsidor och DN-Debatt under 1990-talet och undersöker med 

hjälp av diskursanalys vilka debatter och teman som aktualiseras under 1990-talet, vilken 

situation som etableras för utbildning, skolans möjlighetsrum och hur den goda läraren gestaltas i 

denna avgränsade del av media. De debatter som är aktuella i Wiklunds (2006) studie handlar 

bland annat om en skola i kris, läraryrkets status, friskolereformen och den nya läroplanen (Lpo 

94). Situationen för utbildning som etableras handlar om att utbildningen är i ett tillstånd av kris 

och förändring och hotas av likriktning, kunskapsfientlighet och otydlighet. Wiklund frågar sig, 

baserat på materialet hon analyserat, om DN-Debatt verkligen handlar om debatt i bemärkelsen 

meningsutbyte. Hon konstaterar att det inte har förekommit ett brett spektra av ståndpunkter i 

hennes material, utan att den kritik som tidigare förts fram mot DNs debattsidor, att det är svårt 

för andra röster att få tillträde till debatten, inte har varit grundlös. ”Därmed vore det möjligen 

mer korrekt att benämna det jag studerat som en utbildningspolitisk manifestation än som en 

utbildningspolitisk debatt” skriver Wiklund (2006, s. 203) och pekar på att den diskursiva kamp 

som framträder i materialet snarast handlar om en kamp mellan en nyliberal och en konservativ 

utbildningsdiskurs som inte släpper in röster som företräder den andra sidan av 

utbildningspolitiken.  
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Hur nationella testresultat och rankningar används i media är ett område som Warwick Mansell 

(2013) fördjupat sig i. Han ägnar sig åt den mediala debatten i Storbritannien och konstaterar att 

nationella provresultat ofta misstolkas eller missförstås i medias rapportering i syfte att skapa 

rubriker och sensation. Ibland misstolkas resultaten av den politiska oppositionen för att 

konstruera och förmedla uppfattningen att det råder kris inom landets utbildningssystem. För att 

testresultaten inte ska misstolkas och missförstås behöver medierna tydligare kommunicera vad 

det är som mäts i testerna och vilka möjliga felkällor som kan finnas. Mansell (2013) efterlyser 

att de som är experter på testerna och utvärderingarna behöver göra sina röster hörda när 

resultaten används felaktigt. Det stora intresset för nationella testresultat i skolan borde kunna 

föranleda mer interaktion mellan journalister och experter på området för att de i samarbete ska 

kunna förmedla mer rättvisande rapporter, menar Mansell (2013).  

Att media inte återspeglar en nyanserad bild där experters röster blir hörda visar också en studie 

från Ontario, Kanada, där författarna menar att den offentliga debatten behöver visa en bredare 

uppfattning om vad litteracitet är och fler röster och perspektiv behöver få utrymme i 

tidningarnas rapportering (Pinto, Bowler, & Norris, 2007). Den grundläggande frågan i studien 

är vilken definition av litteracitet som får utrymme i media, om uppfattningen av litteracitet är en 

grundläggande, funktionell läs- och skrivförmåga, eller om litteracitetbegreppet även behöver 

inkludera de mer komplexa processer av läsning och skrivande som författarna argumenterar för 

behövs för att personer ska kunna delta i ett modernt samhälle (Pinto, Bowler, & Norris, 2007). 

Studien utgår från antagandet att ”mainstream media” formar den allmänna uppfattningen av vad 

litteracitet är och att den rådande diskursen i media bidrar till att sätta agendan och forma policy. 

Studien visar på en konsekvent avsaknad av akademiska experter på området litteracitet i media, 

vilket visar på en bristande kommunikation mellan forskare på området och den allmänna 

uppfattningen (public perception) (Pinto, Bowler, & Norris, 2007). I studien görs en 

diskursanalys av mediarapporteringen om litteracitet och standardiserade tester i fyra stora 

tidningar i Kanada. Resultatet visar att medierapporteringen exkluderar röster om litteracitet från 

akademiskt håll och ger en förenklad, instrumentell bild av litteracitet som inte överensstämmer 

med den mer komplexa bild av litteracitet som akademisk forskning ger uttryck för (Pinto, 

Bowler, & Norris, 2007).  

Internationella utvärderingar som PISA har även påverkat utbildningspolitiken i andra länder. 

Olika aspekter av finsk utbildning och den finska skolan lyfts fram som positiva exempel i media 

i Tyskland, Australien och Sydkorea för att ge stöd åt olika utbildningspolitiska behov i de olika 

länderna (Takayama, Waldow, & Sung, 2013). I studien analyserades två inhemska tidningar 
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med olika politisk hemvist från respektive land med analysfrågor som handlade om när och hur 

finsk utbildning omnämndes, samt vilka aspekter av finsk utbildning som lyftes fram. Genom att 

använda diskursanalys har sedan jämförelser gjorts av hur olika aspekter av finsk utbildning 

använts som positiva exempel i de olika ländernas inhemska utbildningsdebatter. Forskarna 

kunde konstatera att PISA har stort inflytande på de tre ländernas debatter om 

utbildningsreformer. Finsk utbildning har framhållits som ett exempel att sträva efter i samtliga 

tre länder, men det är olika aspekter av finsk utbildning som har lyfts fram beroende på vilka 

utbildningspolitiska utmaningar som finns i respektive land. Forskarna konstaterar att den 

diskursiva funktion som finsk utbildning får i media i de olika länderna beror på hur den 

utbildningspolitiska debatten redan ser ut i respektive land och att de faktorer som lyfts fram 

anpassas till de skiljelinjer som redan finns i den inhemska debatten (Takayama, Waldow, & 

Sung, 2013).  

Forskning om läsförståelse 

Vilket professionellt språk lärare i årskurs 4 använder sig av när de talar om, undervisar om och 

bedömer elevers läsförståelse har betydelse för kvaliteten på undervisningen. Barbro Westlund 

(2013) har gjort en diskursanalys av hur fem lärare i Sverige och fem lärare i Kanada talar om 

läsförståelse och bedömning av läsförståelse. Läsförståelse är inte ett eget ämne i skolan utan en 

komplex färdighet som sträcker sig över alla skolämnen och det inte råder konsensus mellan 

forskare, lärare och skolpolitiker om vad läsförståelse egentligen är, hur den utvecklas och hur 

den ska bedömas. Westlund (2013) har valt att göra en komparativ, kvalitativ undersökning där 

hon jämfört hur lärare i två olika skolsystem beskriver sitt arbete med läsförståelse. Hon 

använder sig av klassrumsobservationer och transkriberade inspelade intervjuer. Materialet 

analyserades i flera steg med teoretisk utgångpunkt i kritisk diskursanalys och sociokulturell 

teori. Westlund (2013) konstaterar att skillnaderna i synen på läsförståelse och bedömning skiljer 

sig markant åt mellan de fem svenska och fem kanadensiska lärarna på flera områden. De 

svenska lärarna definierar läsförståelse i termer av att kunna läsa mellan raderna, svara på frågor, 

återberätta, läsa högt med läsflyt och att läsa mycket. De kanadensiska lärarna lyfter istället 

interaktionen mellan text och läsare, att kunna göra kopplingar mellan texten och sig själv, 

omvärlden och andra texter och om att förändra sitt tänkande genom textläsning. De 
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kanadensiska lärarna sätter också metakognition4 i samband med läsförståelse, att kunna 

visualisera och förutse, att kunna göra inferenser och att ställa egna frågor och svara på frågor 

(Westlund, 2013).  

Sammanfattningsvis visar studien att svenska elever framför allt ska kunna ”svara på frågor-

återberätta-läsa upp-läsa mycket” (Westlund, 2013, s. 239), medan kanadensiska elever 

framförallt ska kunna ”behärska och tillämpa ett antal förståelsestrategier – vara medvetna om 

sitt tänkande” (Westlund, 2013, s. 239). De svenska och kanadensiska lärarna skiljer sig också åt 

när de talar om vilket slags stöd eleverna får för att utveckla god läsförståelse. De svenska 

lärarna fokuserar på att eleverna ska läsa mycket på egen hand, och på så sätt utveckla läslust. De 

kanadensiska lärarna betonar vikten av att ha ett gemensamt språk om läsförståelse tillsammans 

med eleverna. De organiserar läslektioner med tydligt uttalade syften och betonar ömsesidigt 

lärande i kooperativ anda, vilket ligger mer i linje med aktuell internationell forskning om 

läsning. Studiens slutsats är att svenska lärare behöver utveckla sitt sätt att arbeta med 

läsförståelse och utveckla ett språk för att förstå och kunna tala om läsförståelse med sina elever 

(Westlund, 2013).  

Att lärande är en social aktivitet som bäst sker kooperativt och i samverkan visar även andra 

aktuella studier (Lundberg & Reichenberg, 2013; Jönsson, 2007). Ingvar Lundberg och Monica 

Reichenberg (2013) har i en studie som syftar till att utveckla läsförståelseundervisningen för 

elever med lättare intellektuella funktionsnedsättningar, jämfört två metoder för strukturerad 

undervisning i läsförståelse, som båda är lärarledda och tänkta att ge modeller för tänkande och 

förståelse. Tanken är att eleverna internaliserar dessa modeller efter hand och på så sätt lär sig 

använda dem självständigt. Läsförståelse är inte bara summan av ordavkodning och att läsa ihop 

ord till meningar, utan kräver att läsaren aktivt skapar mening i texten. Att göra det sker inte 

automatiskt, utan kräver medveten reflektion och förutsätter kognitiva processer. Båda 

interventionerna har sitt teoretiska ursprung i att lärande är en social och språklig process som 

sker i socialt samspel. Under tiden som elever och lärare förhandlar om mening i texten får de ta 

del av hur en skicklig person gör när den förstår en text och på så sätt utveckla sina egna mentala 

och kognitiva processer (Lundberg & Reichenberg, 2013).  

                                                

4 Metakognition är att tänka kring sitt eget lärande och tänkande, att veta när man förstår och när man inte 
har förstått. Det handlar också om att kunna handla målinriktat för att främja sitt eget lärande.  
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I studien undervisades grupper med elever med antingen Reciprocal Teaching (RT) eller 

Inference Training (IT). Reciprocal Teaching tränar strategier på ett uttalat sätt och betonar att 

generera egna frågor till texten. Eleverna får med den här metoden träna sig på att förutspå vad 

som ska hända härnäst i texten, ställa frågor till texten, klargöra innehåll och sammanfatta texten. 

IT handlar inte om att generera egna frågor till texten utan om att svara på frågor på tre olika 

nivåer. Den första nivån är precis-här-frågor, där svaret går att hitta i en och samma mening i 

texten, den andra nivån är reflektera-och-leta-frågor där olika delar av texten behövs för att 

kunna svara, och den tredje nivån är varför-frågor där eleven behöver göra komplexa inferenser, 

ofta till tidigare kunskap. IT saknar elementet av strategiträning och studiens hypotes var att den 

skulle generera ett lägre resultat än hos de elever som tränade med RT (Lundberg & 

Reichenberg, 2013). Det visade sig dock att båda metoderna gav signifikanta skillnader för 

elevernas läsning när testresultat före och efter interventionen jämfördes. Däremot var kritiska 

reflektioner och spontana frågor vanligare i grupperna som tränade med RT. Slutsatsen i studien 

är att strukturerade textsamtal där lärare och elever skapar mening i texter tillsammans är en 

nyckelfaktor för att förbättra läsförståelse när det gäller elever med lätta intellektuella 

funktionshinder. Studiens resultat stödjer det sociokulturella paradigmet för undervisning där 

lärande ses som en social aktivitet (Lundberg & Reichenberg, 2013).  

En annan didaktisk studie med ett sociokulturellt perspektiv på barns läsning i årskurs F-3 

undersöker olika delar av litteraturarbete, både enskilt och gemensamt, i klassrummet och hur 

dessa delar påverkar och utvecklar barnens förståelse av det de läser (Jönsson, 2007). Även 

denna studie betonar vikten av kooperativt lärande i social gemenskap. Materialet är insamlat i 

forskarens egna klassrum under fyra års tid och visar hur gemensamt förståelsearbete blir till 

stödstrukturer med vilkas hjälp eleverna utvecklar sin individuella förståelse. Genom att upprätta 

en läsargemenskap inom klassen, där högläsning, samtal, gemensamt läsande och skrivande har 

stort utrymme, kan eleverna inspireras av och lära av varandra, istället för att bara lära av läraren 

och texten (Jönsson, 2007). Högläsningen tillsammans med skrivande och samtal blir till en 

stödstruktur där eleverna får modeller för hur det går till när läsare läser och förstår texter 

(Jönsson, 2007). I samtalen blir alla elevers tankar viktiga och eleverna får modeller för och 

exempel på hur innehåll i texter kan kopplas till dem själva, till världen och till andra texter, 

alltså för hur läsare gör inferenser för att förstå och skapa mening i textinnehåll (Jönsson, 2007). 

Genom att arbeta gemensamt med litteratur och texter, för att skapa förståelse gemensamt, sker 

arbetet i det som i sociokulturell teori kallas elevernas proximala utvecklingszon, där eleverna 

klarar att göra saker tillsammans som de ännu inte klarar på egen hand. Att kunna göra och förstå 
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tillsammans bidrar till att eleverna utvecklar förmåga att göra liknande saker på egen hand. 

Studiens slutsats är att det kollektiva arbetet bidrar till elevernas individuella utveckling som 

aktiva, kritiska läsare (Jönsson, 2007).  

Det finns elever med adekvat avkodning som först efter de första åren i skolan uppvisar 

svårigheter med läsförståelse. Åsa Elwér (2014) har undersökt den kognitiva och språkliga 

profilen hos barn med läsförståelsesvårigheter i ett longitudinellt perspektiv. Hon har framför allt 

fokuserat på barn som har adekvata avkodningsfärdigheter, men som trots detta uppvisar 

svårigheter med läsförståelse. Genom att analysera data insamlad inom projektet the 

International Longitudinal Twin Study (ILTS) där fler än 1000 tvillingpar från USA, Australien, 

Sverige och Norge deltagit, och undersöka både retrospektiva och prospektiva perspektiv har 

olika variabler kunnat identifieras som är av betydelse för läsförståelsesvårigheter. 

Avhandlingens resultat stödjer att det finns en grupp elever vars läsförståelsesvårigheter 

uppträder senare i skolgången, en grupp som Elwér (2014) betecknar late emergent poor 

readers. Elwér (2014) menar att dessa elevers svårigheter snarare är sent upptäckta än sent 

uppkomna, eftersom de språkliga svårigheterna när det gäller talat språk kan upptäckas tidigare 

än läsförståelsesvårigheter. Studiens viktigaste resultat är att Elwér (2014) fann utbredda 

språkliga svårigheter när det gäller talat språk hos barn som utvecklade läsförståelsesvårigheter. 

Den kognitiva och språkliga profilen inkluderade nedsättningar i vokabulär, grammatik, verbalt 

minne och hörförståelse. Dessa språkliga svårigheter visade sig vara stabila över tid och 

samverkar med olika aspekter av läsförmåga på olika sätt. Barn i den här gruppen kunde ha 

adekvat avkodning och läsning i skolans tidigare år, men visa sig få problem med läsning och 

läsförståelse efter årskurs 4 och senare. Elwér (2014) menar att läsförståelse är en komplex 

förmåga som behöver bli uppmärksammad i undervisningspraktiken. Hon pekar på tidigare 

forskning som visat att elever med läsförståelsesvårigheter men som avkodar korrekt sällan blir 

uppmärksammade före årkurs 4. Kontinuerlig utvärdering av elevers läsförståelse både genom 

standardiserad testning och genom kvalitativa observationer i klassrummet skulle kunna göra att 

dessa elever uppmärksammades tidigare. Elwér (2014) förespråkar systematisk undervisning i 

läsförståelse och undervisning i ordförståelse och textförståelse redan i förskolans och skolans 

tidiga år.  

Att strukturerade, intensiva insatser är viktiga för lässvaga elever konstateras även i en annan 

studie där effekterna av ett intensivt lästräningsprogram studerats (Wolff, 2016). Interventionen 

var ett 12-veckors lästräningsprogram för svaga läsare (57 deltagare) som jämförts med en 

kontrollgrupp av svaga läsare (55 deltagare) som deltog i den ordinarie 
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klassrumsundervisningen. Intensivprogrammet innehöll strukturerad undervisning av 

fonem/grafem kopplingar, läsförståelse och läshastighet. I eftertesterna visade gruppen som 

arbetat med programmet signifikanta framsteg när det gällde stavning, läshastighet, läsförståelse 

och avkodning av ord, både direkt efter intensivträningen och ett år senare. I en uppföljning fem 

år senare uppvisade gruppen som deltagit i interventionen bättre resultat jämfört med 

kontrollgruppen när det gällde avkodning av ord. I övrigt hade resultaten jämnats ut, men det 

gick även att se en tendens mot ökad läsförståelse. De elever som hade störst svårigheter med 

läsning var de som utvecklades mest i och med interventionen (Wolff, 2016). Att det gick att se 

kvarstående positiva effekter när det gäller ordavkodning fem år efter interventionen imponerar, 

konstaterar Wolff (2016), med tanke på att interventionen endast är 12 veckor lång. Slutsatsen av 

studien är att det är viktigt med strukturerade och intensiva insatser för lässvaga elever och att de 

behöver kompletteras med fortsatt stöd efteråt (Wolff, 2016).  

Sammanfattningsvis visar aktuell forskning om läsförståelse att det är handlar om en komplex 

förmåga som det behöver undervisas explicit om, både när det gäller den språkliga förståelsen 

och läsförståelsen eftersom de hänger ihop. Flera av studierna betonar kooperativt lärande i 

sociokulturell anda, där lärandet sker i sociala kontexter.  

Aktuell forskning om talet om skola och utbildning i media visar sammanfattningsvis att både 

nationella och internationella testresultat ofta används som hävstänger i utbildningsdebatter och 

att de förmedlas som objektiva fakta. Finsk utbildning har haft ett stort genomslag i många 

länders utbildningsdebatter, men det är olika aspekter som lyfts fram i olika länder, beroende på 

vilka utmaningar de inhemska utbildningssystemen står inför och vilka skiljelinjer som 

traditionellt funnits i respektive lands utbildningsdebatt. Den här studien riktar in sig på 

mediedebatten med läsförståelse i fokus i Sverige under åren 2010-2016 och fyller därigenom en 

lucka i tidigare forskning, eftersom det inte gjorts liknande studier som täcker samma tidsperiod.   
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel kommer jag att först redogöra för diskurser och diskursanalys och sedan mer 

specifikt för kritisk diskursanalys, som är den teoretiska utgångspunkten för den här studien.  

Diskurser och diskursanalys%

En diskurs kan sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Börjesson & Palmblad, 

2007). ”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte 

andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet” (Bergström & Boréus, 

2012, s. 358). En grundläggande tanke i diskursanalys är att språket inte är en spegling av 

verkligheten utan att språket konstruerar verkligheten och att diskursanalys kan tydliggöra hur 

detta går till (Bolander & Fejes, 2015). En annan grundläggande tanke inom diskursanalys är att 

verkligheten ser olika ut beroende på från vilken position man betraktar den (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Diskursanalys vilar på en socialkonstruktivistisk grund och har som 

grundantagande att all kunskap är socialt konstruerad och att det inte finns en oberoende 

verklighet. Det finns ingen nollpunkt eller neutral plats att betrakta världen ur (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Ytterligare ett grundantagande är att det finns ett samband mellan kunskap och 

sociala processer, att all kunskap byggs upp i social interaktion där gemensamma sanningar 

förhandlas fram (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Diskursanalys kan användas på olika sätt. Ett textnära och snävt sätt att använda 

diskursbegreppet har ofta ett lingvistiskt fokus och studerar urval av talad text eller textsjok. 

Diskursanalys kan också användas för att studera språkliga praktiker på ett utvidgat vis och 

inkludera inte bara texten i sig utan även den samhälleliga kontext som texten förekommer inom, 

vilket är en vidare användning av begreppet (Bergström & Boréus, 2012). Till det här vidare 

sättet att se på diskursbegreppet hör den kritiska diskursanalysen (CDA) som företräds av bland 

andra Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Kritisk%diskursanalys%

Ur Faircloughs perspektiv är en diskurs en slags språklig social praktik. Centralt i Faircloughs 

perspektiv är att ”diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer och samtidigt 

formas av andra sociala praktiker och strukturer” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). 

Diskurser alltså både påverkar och påverkas av sociala praktiker. Fairclough definierar en 
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diskurs som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72) och menar att diskurs bidrar till att konstruera 

sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Enligt Fairclough 

behöver diskurser analyseras utifrån två perspektiv, dels den kommunikativa händelsen i sig, 

alltså själva texten eller yttrandet, dels hur det passar in i diskursordningen, som är ”summan av 

de diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). Samtidigt som Fairclough visar att man kan använda 

lingvistiska metoder för att få syn på diskursiva processer i texter, så betonar han vikten av att 

också ta med samhälleliga och kulturella processer och strukturer i analysen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

Fairclough kopplar ihop tre dimensioner i sin diskursanalys: en textorienterad analys ur 

lingvistisk tradition, en makrosociologisk analys av social praktik och en tolkande 

mikrosociologisk tradition med rötter i sociologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Varje 

uttalande innehåller dessa tre dimensioner och är samtidigt en text, en diskursiv praktik (som 

innebär produktion och konsumtion av texter) och en social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). I den här studien är den diskursiva praktiken de undersökta tidningarnas debatt- 

och ledarsidor. Artiklarna analyseras på textnivå i resultatdelen och diskussionen handlar om den 

sociala praktiken som texterna påverkar och påverkas av.  

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell 
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När texten analyseras på textnivå kan det göras med hjälp av till exempel begreppen modalitet 

och nominalisering. Modalitet innebär med vilken säkerhet något uttrycks och det finns en 

hierarkisk ordning i hur påståenden framställs (Börjesson, 2003). Att säga ’ankor är vita’ 

uttrycker stor säkerhet, att säga ’jag vet att ankor är vita’ något lägre, ’jag tror att ankor är vita’ 

lägre ändå och ’det är möjligt att ankor är vita’ signalerar ännu lägre säkerhet. Genom 

nominaliseringar görs orsak, verkan och olika aktörer osynliga genom språkbruket, vilket kan 

påverka vem som uppfattas som ansvarig för handlingar (Bergström & Boréus, 2012). ’Protester 

mot stängning av landsbygdsskola’ kan vara en nominaliserad omskrivning av ’föräldrar 

protesterar mot att kommunpolitiker beslutat om att lägga ner en landsbygdsskola’. Att aktörerna 

blir osynliga i det första uttalandet påverkar hur det uppfattas (Bergström & Boréus, 2012). I den 

här studien används modalitet för att analysera uttalanden på textnivå, vilket beskrivs närmre 

under rubriken Analysprocessen i Metodkapitlet.  

  



 

  
19  

Metod 

I detta kapitel beskrivs hur empirin samlats in, vilket urval och vilka avgränsningar som gjorts 

och varför. Detta följs av en beskrivning av hur analysprocessen gått till.   

Källor och källkritisk diskussion 

För att undersöka debatten i media har jag valt att använda ledare och debattartiklar från Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Ledare och debattartiklar är skrivna i syfte att vara 

en del av en offentlig debatt och ett offentligt meningsutbyte, medan nyhetsartiklar visserligen 

bidrar till att skapa en medial bild av ett fenomen, men ändå inte har som primärt syfte att 

uttrycka en åsikt utan snarare att förmedla information. Eftersom ledare och debattartiklar är 

skrivna i syfte att bilda opinion behöver man förhålla sig kritisk till innehållet. Den bild av 

fenomenet läsförståelse som skildras i dessa texter är inte nödvändigtvis helt objektiv, utan är 

färgad av skribentens åsikter. När tryckta texter används som källor i undersökningar är det 

viktigt att förhålla sig till hur väl insatt skribenten varit i de frågor som hen uttalar sig om 

(Bergström & Boréus, 2012). I den här studien har debattartiklar och ledare varit empirin, vilket 

innebär att det är texter skrivna för att påverka opinionen av skribenter som har varierande 

kunskaper om ämnet de skriver om. De skriver också om ämnet från olika positioner. Vissa 

debattartiklar har skrivits av näringslivsekonomer, andra av politiker och ytterligare andra av 

forskare på området. Den här studien är främst inriktad på att undersöka hur debatten om 

läsförståelse har sett ut i media och därför är ledare och debattartiklar relevanta som källor.   

Jag har valt dessa tre tidningar eftersom de är tidningar med stort genomslag landet över och 

eftersom deras politiska profiler skiljer sig åt, vilket kan tänkas ge en bredd i materialet. 

Aftonbladets ledarsida har en oberoende socialdemokratisk inriktning, Dagens Nyheter 

betecknar sig som oberoende liberal och Svenska Dagbladet som obunden moderat. Jag har 

begränsat tidsperioden till åren 2010-2016 eftersom det är under denna period förekomsten av 

begreppet läsförståelse är störst, vilket kan tolkas som att diskussionen varit livligast vid den här 

tidpunkten. Vid en sökning i Retriver Research Mediearkivet förekommer mellan åren 2004 och 

2009 begreppet ”läsförståelse” i svensk tryckt media omkring 100 till 200 gånger om året. Före 

2004 är förekomsten lägre än 100 per år. 2010 förekom det 465 gånger, alltså mer än dubbelt så 

många gånger mot året innan. Den ökande trenden har sedan hållit i sig.   
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Figur 2: Förekomst av begreppet ”läsförståelse” i svensk tryckt media.  

Eftersom syftet är att undersöka den media debatten om läsförståelse har jag valt att avgränsa 

tidsperioden till den period då begreppet läsförståelse används allt mer frekvent i media, vilket 

grundar sig på antagandet att debatten egentligen inte tar sin början förrän begreppet börjar 

användas mer frekvent.  

Jag sökte med sökordet läsförståels* i Mediearkivet inom den valda tidsperioden, i de valda 

tidningarna. Ur träffarna sorterade jag fram de texter som fanns på ledar- eller debattsidor. Efter 

en första genomläsning rensade jag bort de texter som bara nämnde läsförståelse utan att 

behandla ämnet närmare och sparade övriga. Det blev sammanlagt 69 artiklar från de tre 

tidningarnas ledar- och debattsidor5.   

Analysprocessen 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys har varit vägledande i denna studie: Den 

diskursiva praktiken i undersökningen är mediedebatten där läsförståelse tas upp. Själva texterna 

undersöks på textnivå som diskursiva konstruktioner och slutligen diskuteras de diskursiva 

konstruktionerna i förhållande till den sociala praktiken i diskussionskapitlet.  

Inom diskursanalys finns olika möjliga vägar att sortera innehållet i texter. ”Exempelvis kan 

textinnehåll struktureras med hjälp av verktygen problem, orsaker till problem och lösningar till 

problem” (Bergström & Boréus, 2012, s. 411). För att undersöka vilka diskursiva konstruktioner 

som ryms inom den offentliga debatten om läsförståelse i media har jag valt att använda 

verktygen problem, orsak till problem och lösning till problem (Bergström & Boréus, 2012) och 

letat efter vad som konstrueras som problem, vad som konstrueras som orsaker och vad som 

konstrueras som lösningar. Jag har läst igenom materialet ett flertal gånger för att hitta utsagor 

som upprepas och som hör ihop för att de skriver fram möjliga orsaker på liknande sätt, eller för 

                                                

5 Se bilaga 1.   
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att de skriver fram möjliga lösningar på liknande sätt. Under arbetets gång växte en bild av olika 

kategorier fram, som stöd för att hålla ordning i materialet. Denna bild återfinns i bilaga 2. 

Jag har också kommenterat citaten utifrån vilken nivå av säkerhet som uttalandena ikläds genom 

språkbruket. Här har jag använt den modaliserande hierarki som beskrivs av Börjesson (2003, s 

97). I tabellen nedan visar hur jag har tolkat Börjessons modaliserande hierarki och hur jag 

placerat in uttalanden. Exempel på uttalanden finns i mitten och hur jag valt att benämna 

nivåerna i den vänstra spalten. Jag har valt att hålla mig till fyra nivåer för att nivåerna ska bli 

lättare att hålla isär och för att mellanstegen inte är av någon avgörande betydelse för resultatet.  

I artiklarna skrivs uttrycken ofta fram utan att det finns någon person närvarande, som det gör i 

Börjessons modell, som jag utgår ifrån. När det till exempel står ”sanningen är” i texten, 

likställer jag det med nivån ”X är fakta”. När verb som ”är”, ”har” och ”beror på” finns med i 

texten signalerar det vad Börjesson kallar X, alltså ett påstående som uttrycks med den högsta 

graden av säkerhet. Ett exempel på detta är meningen ”Elevernas försämrade resultat beror på att 

segregationen och klassklyftorna ökar” (AB-13L26). 

Tabell 1. Börjessons modaliserande hierarki med exempel.  

Börjessons 
modaliserande hierarki 

Exempel på text som i den här 
studien bedömts höra hemma i 
respektive kategori 

Nivåerna som de benämns i den här 
studien 

X Påståenden, t ex läsförståelsen har 
blivit mycket sämre, pojkar hamnar 
efter i alla skolämnen, en av tre 
ungdomar läser sällan eller aldrig, 
skolresultaten påverkas av,   

Högst sanningsanspråk, högst i den 
modaliserande hierarkin 

X är fakta Sanningen är att läsförståelsen 
sjunker 

Högt sanningsanspråk, högt i den 
modaliserande hierarkin 

Jag vet att X Vi ser att elever har allt svårare…, 
det krävs ett tydligare 
ansvarstagande, 

Högt sanningsanspråk, högt i den 
modaliserande hierarkin 

Jag påstår att X Därför ska basfärdigheterna 
prioriteras, alliansregeringen vill, 
garantin ska säkerställa, vi anser att 
detta inte räcker, 

Medelhögt sanningsanspråk, i mitten av 
den modaliserande hierarkin 
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Min hypotes / 
utgångspunkt är X 

Vi behöver förändra, den svenska 
skolkrisen framstår som, lärare 
måste få stöd, lärarna behöver 
arbetsro, 

Medelhögt sanningsanspråk, i mitten av 
den modaliserande hierarkin 

Jag tror att X Skolan behöver uppenbarligen 
professionaliseras, det finns faktiskt 
saker politiker skulle kunna göra, 
fokus borde ligga på 

Lägre sanningsanspråk, i den lägre delen 
av den modaliserande hierarkin 

Jag gissar / antar X Föräldrar blir antagligen inte hjälpta 
av att, enligt Pisa verkar det 
framförallt vara,  

Lägre sanningsanspråk, i den lägre delen 
av den modaliserande hierarkin 

X är möjligt Det är svårt att bevisa att det förra 
förklarar det senare, 

Lägre sanningsanspråk, i den lägre delen 
av den modaliserande hierarkin 

 
 

Det första steget i analysprocessen var att göra en genomläsning och sortera bort artiklar där 

läsförståelse bara nämndes i en faktaruta eller på annat sätt inte förekom i själva ledaren eller 

debattartikeln. Däremot sparades artiklar där läsförståelse användes för att konstruera ett 

problem, även om texten inte primärt handlade om läsförståelse. Detta gjorde att materialet var 

fortsatt omfattande och att innehållet inte bara handlade om läsförståelse som fenomen utan 

också om skolan som utbildningsinstitution och utbildning i ett vidare perspektiv.  

Vid en andra genomgång numrerade jag varje artikel med en kod som visar vilken tidning den 

publicerats i, vilket år, om det var en ledare (L) eller en debattartikel (D) och ett antalsnummer, 

för att hålla reda på artiklarna. På så sätt får debattartikeln Idag har vi inte en skola för alla som 

publicerades i Svenska Dagbladet den 22 januari år 2011, koden SvD-11D7. Detta för att citaten 

ur artiklarna ska gå att härleda till tidning, år och typ. En lista över samtliga artiklar med typ och 

kod återfinns i bilaga 1.  

Det tredje steget i processen var att läsa igenom artiklarna igen i ljuset av den första 

forskningsfrågan Vad etableras som sant och giltigt när det gäller läsförståelse i den offentliga 

debatten? Förutom den första forskningsfrågan var också följande analysfrågor varit vägledande:  

- Hur skrivs det om läsförståelse i debatten?  

- I vilka sammanhang tas läsförståelse upp i texterna? 

- På vilket sätt skildras läsförståelse i den mediala debatten?  
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Det fjärde steget blev att läsa igenom artiklarna och notera för hand på varje text vilka orsaker 

till problemet (den sviktande läsförståelsen) som konstrueras diskursivt i texten. Dessa 

grupperades in i teman efter vilka artiklar som uttryckte likartade tankar. Grupperna fick namn 

efter vilka teman jag identifierade som gemensamma. Dessa har blivit de rubriker som återfinns i 

resultatdelen.  

Som femte steg gjorde jag sedan om processen och sorterade fram vilka lösningar som 

konstrueras i texterna och organiserade dessa efter vilka teman jag hittade. Även här har 

lösningarna som återkommer fått ge namn åt motsvarande avsnitt i resultatdelen.  

Efter att ha sorterat materialet på det här sättet blev det sjätte steget att ägna mig åt ett tema i 

taget och läsa igenom alla texter igen. Jag plockade ut citat som är representativa för den 

diskursiva konstruktionen. De citat jag valt ut för att tydliggöra de diskursiva konstruktionerna 

under respektive rubrik är sådana som är jag anser vara representativa för kategorin jag skapat. 

Jag har valt citat som är typiska och som inte är ensamma om att ta upp samma tankegångar. För 

att vara transparent har jag valt att lyfta fram fler än ett citat under samma rubrik, för att illustrera 

att det handlar om diskursiva konstruktioner och inte bara om enstaka uttalanden från enskilda 

personer. Jag har också kommenterat vilken nivå av sanningsanspråk som uttalandena gör, 

genom att använda mig av den modaliserande hierarkin som tydliggjorts ovan.  

Trovärdighet%

Syftet med studien är att undersöka diskursiva konstruktioner av läsförståelse och undervisning 

om läsförståelse i den offentliga debatten. Syftet med en diskursanalys är inte att undersöka hur 

verkligheten faktiskt ser ut, utan att analysera de texter som ingår i studien och de bilder av 

verklighet som dessa producerar (Bolander & Fejes, 2015). För att en diskursanalytisk studie ska 

kunna anses vara trovärdig behöver argumenten och analysen vara skäliga och läsaren behöver 

kunna följa de olika leden i analysen (Bolander & Fejes, 2015). Att låta citat ha en framträdande 

roll gynnar genomskinligheten (Bergström & Boréus, 2012), varför citaten i den här studien har 

en framträdande roll. Analysverktygen och analysprocessen i den här studien har tydliggjorts för 

att öka möjligheten till intersubjektivitet och för att vara transparent. Många citat har använts för 

att gynna genomskinligheten och för att bidra till studiens trovärdighet.  

Forskningsetiska%överväganden%

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav för forskningsetiska principer: ett informationskrav, 

ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav. Eftersom mitt empiriska 
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material består av artiklar publicerade i dagstidningar och eftersom jag endast studerar de 

publicerade texterna och inte skribenterna som står bakom dem, så har inga känsliga uppgifter 

samlats in. Det övervägande som har gjorts är att texterna är offentligt publicerade och att det 

därför inte funnits behov av att tillämpa de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer 

genom att informera, inhämta samtycke, garantera att uppgifterna endast används till forskning 

och så vidare.  
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Resultat 

Resultaten presenteras i det här kapitlet under tre övergripande rubriker, som motsvarar studiens 

tre forskningsfrågor. Det första avsnittet besvarar frågan om hur sjunkande läsförståelse etableras 

som sant och giltigt i mediedebatten, det vill säga hur läsförståelse konstrueras som problem i 

artiklarna. Det andra avsnittet behandlar den andra forskningsfrågan, alltså vad som konstrueras 

som orsaker till problemet - den sviktande läsförståelsen hos elever i skolan idag. Det sista 

avsnittet handlar om den tredje forskningsfrågan som handlar om vilka lösningar och 

förbättringsområden som föreslås i texterna, alltså vad som konstrueras som lösningar till 

problemet.  

Rubrikerna för respektive tema är en sammanfattning av innehållet i respektive kategori6. Det är 

inte alltid någon av skribenterna uttryckt sig med exakt de ord som jag använder i rubriken, utan 

de får snarare ses som en syntes av det som uttrycks i respektive diskursiva konstruktion.  

Sjunkande läsförståelse etableras som en sanning 

Den sammantagna bilden är att barns och ungas läsförståelse blir allt sämre och att de läser allt 

mindre. I några av de undersökta texterna nämns sjunkande läsförståelse för att teckna bilden av 

en skola i kris och i några för att teckna bilden av ett samhälle i kris och förändring, även när 

texten inte direkt handlar om läsförståelse eller utbildning.  

Nyligen rapporterade OECD att Sverige nu är det land där klassklyftorna ökar allra snabbast. PISA, 

som jämför kvaliteten på skolor mellan länder, meddelar att Sverige rasar i relation till andra länder 

i helt centrala ämnen som matematik och läsförståelse. Enligt Rädda Barnens senaste rapport finns 

det 242 000 fattiga barn i Sverige, många av dem med ensamstående föräldrar. (AB-13L21) 

Den gemensamma nämnaren genom hela materialet är att läsförståelse skrivs fram i ljuset av 

fallande resultat i olika kunskapsmätningar och andra undersökningar, att läsförståelsen blir allt 

sämre hos barn och unga, i synnerhet hos pojkar.  

Den försämrade läsförståelsen hos barn och unga ifrågasätts inte i materialet, utan etableras som 

en sann och giltig utgångspunkt som ofta uttrycks med formuleringar som hamnar högst i den 

modaliserande hierarkin, som i citaten här nedan: 

                                                

6 Se bilaga 2 för en schematisk bild över de diskursiva konstruktioner som identifierats i studien. 
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Det är en paradox att medan läsförståelse är viktigare än någonsin i vår digitaliserade värld, så går 

läskunnigheten ner.  (SvD-16L60) 

Svenska ungdomar i dag har allt sämre läs- och skrivförståelse. Det visar både OECD:s PISA-

rapport och mäter elevers kunskaper i olika länder och den av regeringen beställda 

litteraturutredningen. (AB-13D25) 

Utlånings- och besöksstatistiken pekar ständigt neråt. Denna utveckling är parallell med att allt fler 

barn får allt sämre läsförståelse.  (DN-13L20) 

I materialet återkommer påståendet att elevers läsförståelse försämras, rasar eller sjunker. Det är 

ett antagande som framstår som en sanning, eftersom det endast på något enstaka ställe 

problematiseras eller diskuteras.  

Orsaker till sjunkande läsförståelse 

När läsförståelse figurerar i den mediala debatten används det ofta och på olika sätt för att teckna 

en bild av en skola i kris. Försämrad läsförståelse konstrueras som en produkt av en skola som av 

olika anledningar inte kan fullgöra sitt uppdrag. Sjunkande resultat i läsförståelse i 

internationella kunskapsmätningar såväl som sjunkande läsförståelse konstaterad i andra 

undersökningar skrivs fram för att både teckna bilden av en skola i kris och bilden av ett 

samhälle med en stor skara medborgare som på grund av sin bristande läsförmåga inte kan delta i 

det demokratiska samhällslivet och därigenom blir marginaliserade. Den bristande läsförståelsen 

framställs också som ett problem eftersom den innebär okvalificerad arbetskraft när dessa barn 

och ungdomar når arbetsför ålder och därmed en anledning till försämrad ekonomisk 

konkurrensförmåga för landet. Nedan följer de teman som handlar om orsaker till sjunkande 

läsförståelse i den offentliga debatten i de undersökta artiklarna.  

Ojämlikhet%och%ökande%klyftor%%

En orsak till sviktande resultat i svensk skola är ökande klyftor och ojämlikhet, både när det 

gäller sjunkande resultat i läsförståelse och resultat i skolan i allmänhet. I följande citat skrivs 

detta fram med ett sanningsanspråk som hamnar i den lägre delen av den modaliserande 

hierarkin, då skribenten skriver att experter och forskare är ”ganska eniga”.  

Experter och forskare är ganska eniga. Skolan är alltmer uppdelad, och klassamhället slår igenom 

allt hårdare. Så uttrycker sig naturligtvis inte skolexperter. De talar om socioekonomiska faktorer 

och effekterna av föräldrarnas utbildningsbakgrund. Men det är klassamhället de menar. (AB-10L4)  
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I följande citat framkommer samma idé, som med uttrycker ”beror på” uttrycker ett högt 

sanningsanspråk.  

Elevernas försämrade resultat beror på att segregationen och klassklyftorna mellan skolor ökar. 

Skolverket och forskare talar om en skola där elevernas betyg i allt högre grad påverkas av det 

sociala arvet. (AB-13L26)  

I nedanstående citat lyfts bristande likvärdighet fram med ett medelhögt sanningsanspråk, genom 

frasen ”den analys vi gör”. ”[D]et finns indikationer” och ”sannolikt” hör hemma lägre ner i den 

modaliserande hierarkin.   

Betydelsen av elevernas sociala bakgrund är fortsatt stor och det finns indikationer på att den har 

ökat under de senaste åren. […] Den analys vi gör av likvärdigheten leder dock till slutsatsen att det 

fria skolvalet sannolikt har bidragit till den ökande skillnaden mellan skolors resultat. (SvD-12D13) 

Skolans oförmåga att kompensera för socioekonomiska skillnader och en ökad segregering i det 

svenska skolsystemet kopplat till det fria skolvalet, bidrar till att kunskapsresultaten och 

resultaten i internationella kunskapsmätningar i läsförståelse sjunker. I citatet nedan uttrycks 

detta med ett högt sanningsanspråk, genom användningen av frasen ”beror på”. Att skolan 

”måste bli” mer jämlik har ett medelhögt sanningsanspråk.  

Elevernas försämrade resultat beror på att segregationen och klassklyftorna mellan skolor ökar. 

Skolverket och forskare talar om en skola där elevernas betyg i allt högre grad påverkas av det 

sociala arvet. […] Nu behövs fokus och en förmåga att ta i de verkligt svåra frågorna: De negativa 

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

mer jämlik. I dag tyder inget på att Jan Björklund är rätt man för det arbetet. (AB-13L26) 

Inom detta tema ryms också en kritik mot kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet, 

som i följande citat börjar med ett uttryck högt upp i den modaliserande hierarkin, i och med 

frasen ”sanningen är att”.  

Sanningen är att kommunaliseringen av skolan som genomfördes 1991 har misslyckats. När 

Skolverket går igenom orsakerna till de försämrade skolresultaten är det tydligt att det handlar om 

segregering, decentralisering, samt en individualisering i form av ensamarbete som i själva verket 

lämnade eleverna i sticket. (DN-13D31) 

Kommunaliseringen och det fria skolvalet har bidragit till segregeringen i skolan och till att 

skolan nationellt sett inte är likvärdig, vilket här uttrycks med påståenden som hör hemma högst 

i den modaliserande hierarkin. 
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Fram till 1990-talet hade Sverige ett av världens mest enhetliga skolsystem. Sedan kom 

kommunaliseringen, friskolereformen, mer allmänt hållna kurs- och läroplaner och ett nytt 

betygssystem. Staten släppte kontrollen och förväntade sig att den lokala nivån skulle ta över 

ansvaret, men lämnade i praktiken ett tomrum efter sig. (DN-16L67) 

I följande text konstrueras friskolorna och skolvalet som de främsta anledningarna till att 

klyftorna har ökat och likvärdigheten minskat. Det uttrycks med påståenden, ”klyftorna har ökat 

och likvärdigheten har minskat”, vilket gör att de hamnar överst i den modaliserande hierarkin 

och har högst sanningsanspråk.  

Klyftorna har ökat och likvärdigheten har minskat. De elever som har det svårast har fått det ännu 

svårare, utan att de duktigaste presterar bättre. Och två av de faktorer som drivit på utvecklingen är 

friskolorna och skolvalet. Likvärdighet i skolan är inte bara en fråga om rättvisa och livschanser. 

Det handlar faktiskt också om kunskapsnivån i hela samhället. (AB-15L45) 

Klyftor och ojämlikhet i samhället, segregering och bristande likvärdighet framträder som 

orsaker till den sjunkande läsförståelsen.  

Tidigare%förd%utbildningspolitik%och%LpoD94%

Den svenska skolan förmår inte göra vad den ska och tillbakagången i internationella 

kunskapsmätningar i läsförståelse, naturvetenskap och matematik är ett resultat av den tidigare 

socialdemokratiska regeringens skolpolitik under 1990-talet. Reformerna som 

utbildningsminister Jan Björklund (L) initierat behöver mer tid på sig att få effekt och 

genomslag. Detta skrivs i följande text fram med påståenden som hamnar överst i den 

modaliserande hierarkin, genom frasen ”ramverket har ändrats” och ”nu är det kommunernas 

tur”. 

Ramverket har ändrats. Det är vad staten i dagsläget kan bidra med. Nu är det kommunernas tur, 

och om de vill behålla huvudmannaskapet över skolan vill det till att de ger rektorer och lärare de 

bästa förutsättningarna och ägnar ett helt annat intresse än hittills åt kvalitet och resultat. (SvD-

10L13)  

Även i nästa text är den tidigare läroplanen (Lpo 94) orsaken till att svenska ungdomars 

läsförståelseresultat sjunker. Det skrivs fram med det högsta sanningsanspråket, genom 

påståendet ”svenska elevers läsförståelse rasar i PISA-mätningen”.  

Svenska elevers läsförståelse rasar i PISA-mätningen. Numera når var femte elev inte ens upp till en 

grundläggande nivå. Det är bara ett av flera nedslående besked, som det finns all anledning att blir 
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arg över. Men det finns också skäl att fråga sig i vilken skola som alla dessa 15-åringars bristande 

läsförståelse har skapats. (SvD-11L6)  

Nedgången i resultat i internationella kunskapsmätningar har pågått sedan år 2003 och inom den 

här diskursen konstrueras nedgången som ett resultat av låga krav på eleverna, brist på betyg, 

kvalitetskontroll och utvärderingar samt den minskade delen lärarledd undervisning som 

bidragande till de sjunkande resultaten. Den dåvarande Alliansregeringen publicerade ett halvår 

innan valet 2014 en debattartikel där de lyfte fram att de elever som deltagit i senaste PISA-

undersökningen fått sina första betyg bara ett år innan de gjorde PISA-testet och att tidigare 

betyg (i åk 4 istället för i åk 6) skulle göra att lärarna tidigare upptäcker de elever som behöver 

extra stöd för att klara målen i skolan. De fortsätter genom att med påståenden, vilka hamnar 

högst i den modaliserande hierarkin, konstatera att:  

Alliansregeringen har infört flera reformer för att komma till rätta med de stora brister i 

kunskapsuppföljning som fanns i den gamla socialdemokratiska skolan, reformer som bland annat 

skriftliga omdömen, tydliga kunskapsmål och nationella prov. (DN-14D39)  

En professor i nationalekonomi och vd för institutet för näringslivsforskning tillsammans med en 

doktorand i nationalekonomi skriver följande: 

Raset i svenska elevers läskunnighet och naturvetenskap i PISA är särskilt stort bland de mest 

lågpresterande och den största delen av fallet sker vid den senaste PISA-mätningen, det vill säga 

bland elever som utbildats enligt 1994 års läroplan. (DN-16D59) 

Efter en partiledardebatt 2014 kan man läsa följande på Aftonbladets ledarsida:  

I skuggan av den senaste Pisa-undersökningen, den som mäter elevers kunskaper i matte, svenska 

och läsförståelse, skyllde ministern ifrån sig. –Pisa är inte en utvärdering av alliansens politik. 

Resultatet av Pisa är spiken i kistans för den gamla utbildningspolitiken som Sverige nu överger, sa 

Björklund. (AB-14L34) 

I detta tema är det den tidigare förda utbildningspolitiken som bär ansvaret för de fallande 

resultaten i läsförståelse.  

Lärare%som%en%del%av%skolans%kris%%

Lärare och läraryrket skrivs fram i artiklarna på olika sätt. Här konstrueras lärares kompetens 

som en viktig faktor för resultaten i skolan. I följande citat formuleras detta med ett högt 

sanningsanspråk i och med den språkliga konstruktionen ”sanningen är”.  
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Sanningen är att skolan inte blir bättre än de lärare som finns i den. Det är på dem kraven måste öka 

– inte bara på eleverna. (AB-11L8)  

Kvaliteten på de lärare som verkar i skolsystemet, på lärarutbildningen och de som söker 

lärarutbildningen konstrueras som ett problem. Här uttrycks det med påståenden som hamnar 

högst i den modaliserande hierarkin att svensk skola behöver både resurser och reformer. 

Skribenten hänvisar också till Pisa, vilket gör ett högt sanningsanspråk.    

Ja, bra skolsystem betalar sina lärare bättre, men det är stora variationer i hur mycket. Svensk skola 

behöver mer resurser men även andra reformer. Enligt Pisa verkar det framförallt vara kvaliteten på 

lärarutbildningen som spelar roll. Och kvaliteten på dem som väljer att bli lärare. (AB-13L30)  

En artikel kommenterar ett uttalande som Jan Bjöklund (L) gjort i en del av den offentliga 

debatten som inte omfattas av den här undersökningen om att skärpa antagningskraven på 

lärarutbildningen, så här:  

Skärpta antagningskrav på lärarutbildningen låter fantastiskt i teorin, men frågan är ju hur man ska 

få studenterna med höga betyg att vilja bli lärare. (DN-16L57) 

Citatet nedan konstaterar att läraryrket behöver förändras och att bra lärare är viktiga för elevers 

resultat. Fler begåvade studenter behöver söka sig till lärarutbildningen och för att de ska göra 

det behöver lärare ges möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Genom att uttrycka detta 

konstrueras samtidigt bilden av läraryrket som ett yrke som saknar utvecklingsmöjligheter och 

möjligheter till karriär i dagsläget. Att bra lärare är det viktigaste för en elevs 

kunskapsutveckling skrivs fram med det högsta sanningsanspråket. Förslagen till förändring 

hamnar i mitten av den modaliserande hierarkin i och med orden ”behöver förändras”, ”måste 

ges möjlighet” medan uttrycket ”det är centralt” ger ett högt sanningsanspråk.  

Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att de möter en riktigt bra lärare. Vi ser att 

läraryrket behöver förändras. Lärare måste ges möjlighet till utveckling, kompetensutveckling och 

karriär. Det är centralt både för att stärka lärarna i sitt uppdrag och för att attrahera fler begåvade 

studenter till lärarutbildningen. (DN-12D12) 

Läraryrkets bristande status blir också belyst i följande ledare som refererar en rapport från 

OECD med fokus på de elever som presterat lågt på Pisas kunskapsprov i 64 olika länder. 

Svårigheter att tillsätta lärartjänster, frånvarande och lågt motiverade lärare ”är på väg att bli ett 

allt större” problem, menar skribenten, vilket placerar uttalandet högt i den modaliserande 

hierarkin. 
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Rapporten nämner att det är negativt för svagpresterande elever att vissa länder har problem med att 

kunna tillsätta lärartjänster, att lärare är frånvarande av olika orsaker och att lärare är lågt 

motiverade. Denna situation är på väg att bli allt större svenskt problem. (SvD-16L49) 

Det saknas lärare, för få söker till lärarutbildningen och lärare som utbildads stannar inte i yrket. 

För att rätta till detta krävs förbättrad arbetsmiljö och bättre löneutveckling för kollektivet, inte 

bara för de som nåtts av lärarlönelyftet. I följande citat uttrycks detta med uttryck som ”lär” och 

”kanske kommer” vilket uttrycker ett lågt sanningsanspråk och förmedlar tveksamhet.  

Istället lär den svenska skolan få sätta sitt hopp just till Skolkommissionen. Kanske kommer den i 

sitt slutbetänkande i januari nästa år att lägga skarpa förslag som ökar statens kontroll av skolan, 

höjer lärarnas status, förenklar betygen och äntligen ger svenska elever arbetsro i klassrummen. 

(DN-16L57) 

Vikten av kvalitet och läraryrkets status skrivs här fram med uttrycken ”måste” och ”behöver”, 

vilka gör ett medelhögt sanningsanspråk.  

Kvaliteten i det samlade utbildningssystemet måste stå i fokus. Läraryrkets status behöver 

förbättras. (DN-10D2) 

Behovet av att höja lärarnas och läraryrkets status en diskursiv konstruktion som dyker upp på 

många ställen i materialet, vilket konstruerar och reproducerar en bild av läraryrket som ett yrke 

med låg status som ingen vill ägna sig åt och som inte tillräckligt många begåvade studenter vill 

söka sig till.  

Bristande%ordning%och%reda%påverkar%läsförståelse%och%skolresultat%negativt%

I materialet framträder temat bristande ordning och reda som någonting som har en negativ 

inverkan på både skolresultat och läsförståelse. I nedanstående citat är det studiero i 

klassrummet, att ställa krav på eleverna, stötta lärarna och begränsa antalet pedagogiska 

experiment som det som skulle kunna häva raset i Pisamätningarna.  

”På tio år har Sverige rasat från femte till tjugonde plats i Pisamätningarna av läsförståelse”, 

konstaterade statsministern i sitt tal. Och visst är det bra med läslov och andra satsningar, men än 

viktigare är att garantera studiero i klassrummen, våga ställa krav på eleverna, stötta lärarna så att de 

trivs i yrket och inte hoppar av och minimera antalet pedagogiska experiment. (DN-16L57) 

Det behövs studiero för att förbättra resultaten i skolan. Nedan uttrycks det med högt 

sanningsanspråk, genom det första påståendet, att det saknas disciplin i skolan.  
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Skolresultaten påverkas av att det saknas disciplin. Vad gör ni åt det? Vi måste jobba mycket mer 

med att lära eleverna hur man uppför sig. Vad man får säga eller inte säga. […] Studiero är en av de 

viktigaste pelarna i klassrummet. Men det behövs studiero också i korridorerna och i alla andra 

delar av skolan. Vad vill ni göra åt det? (AB-16D66) 

I följande citat skrivs disciplinproblem fram med stort sanningsanspråk, genom det första 

påståendet, som orsaken till skolans problem. Lågt ställda krav bidrar till disciplinproblemen.  

Det är ett enormt slöseri med tid i den svenska skolan på grund av alla disciplinproblem. En stor 

förklaring till problemen i skolan är den svenska modellen som går ut på att inte ställa krav, inget 

ska hända när man gör fel, linda in i bomull. (SvD-16D16) 

Den bristande disciplinen och de låga kraven kopplas till sjunkande läsförståelse och påverkad 

inlärning.  

Även läsförståelsen har blivit mycket sämre, många elever har svårt att läsa en instruktion. Hur är 

det tänkt att en tekniker ska kunna gå vidare ut i arbetslivet med svårigheter att läsa en manual? Hur 

är det överhuvudtaget möjligt att majoriteten av eleverna i en normal klass på gymnasiet inte klarar 

av den enklaste matematiken och har svårt att läsa? Om man leker bort halva lektionstiden, vilket är 

normalt i många klassrum i Sverige, är det inte så konstigt att det påverkar inlärningen. Inte blir det 

bättre av att många lärare, för att orka, ger eleverna eget arbete eller rast under lektionstid. (SvD-

16D16) 

I följande citat får läsarna en bild av de undervisningsmetoder och andra faktorer som lett till en 

nedgång i kunskapsresultat och läsförståelse. Genom uttrycken ”kan föreställa sig” och ”torde 

kunna förklara” är den mer försiktig i sitt sanningsanspråk och hamnar i den lägre delen av den 

modaliserande hierarkin. Det är här framför allt utåtagerande pojkar som har behov av disciplin, 

vilket inte skolan kunnat möta. 

Nedgången har alltså pågått sedan 2000 (vad gäller naturvetenskap och matematik – läsförståelsen 

började falla 2003). Man kan föreställa sig en rad undervisningsmetoder som har lett till detta. De 

låga kraven på eleverna, bristen på betyg och utvärdering, den minskande delen lärarledd 

undervisning, till exempel. Det sistnämnda torde kunna förklara en del av pojkarnas kraftigt 

försämrade resultat – den svenska skolan har blivit allt mindre anpassad till de utåtagerande 

pojkarnas behov av disciplin. (SvD-13L27) 

I den diskursiva konstruktionen att det ska ställas krav på eleverna, eller att det ställs för låga 

krav på eleverna, framgår det inte vare sig i denna eller någon av de andra texterna mer tydligt 

vilka krav som borde ställas, om kraven relaterar till skolprestationer eller till socialt beteende 

eller om kraven avser något helt annat.  
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I nästa text förmedlas en bild av föräldrar som lägger sig i och pedagoger som inte tar tillräckligt 

ansvar för att det ska råda studiero i klassrummen. Det finns ett systemfel i skolan som behöver 

rättas till. Systemfelet har, enligt artikeln, uppkommit för att skolan gått från ett auktoritärt styre 

till ett demokratiskt styre där pedagogerna inte längre har samma mandat som tidigare. Detta 

skrivs fram med en modalitet som hamnar i mitten på den modaliserande hierarkin, genom 

begreppen ”måste” och ”ofta”.  

Från ett auktoritärt styre där lärarens ord var lag, till ett ”demokratiskt” där begrepp som 

elevinflytande och föräldramakt har tolkats som att elever och föräldrar har rätt att lägga sig i allt. 

Det pedagogiska ansvaret måste reserveras för pedagogerna. Likaså ansvaret för att det i 

klassrummet råder tillräckligt mycket av lugn och ro, så att även eleverna med sämst möjligheter att 

koncentrera sig har en chans. I detta avseende är den svenska skolan idag – ofta – alltför slapp. De 

lärare som säger ifrån blir tyvärr ofta stjälpta, snarare än hjälpta, av konflikt och föräldrarädd 

personal. (DN-15L48) 

Bristande ordning och reda och bristande studiero konstrueras i den här kategorin som en 

bidragande orsak till att elevers läsförståelse och kunskapsresultat i skolan sjunker.  

Barn%och%ungdomar%läser%för%lite%

Barn är intresserade av annat än att läsa, trots att det finns god tillgång på bra barn- och 

ungdomslitteratur och de läser för lite och för lite läsande ger för lite träning. Här skrivs det fram 

med formuleringar som hamnar högst upp i den modaliserande hierarkin, genom att påståendena 

framstår som fakta. Statistik och siffror skapar ytterligare trovärdighet.   

En av tre [ungdomar] läser sällan eller aldrig böcker. Fyra av tio unga läser sällan eller aldrig texter 

som tar längre än fem minuter att läsa. Den här svaga läslusten hos svenska ungdomar är djupt 

oroande. En läskunnig befolkning är en av de viktigaste delarna i en modern demokrati. (AB-

13D25) 

Nedanstående citat bidrar också till att diskursivt konstruera föreställningen att barn och unga 

läser för lite. Orsakerna till att barn och ungdomar läser för lite grundas på att bibliotekens 

utlåningsstatistik minskar, men med uttryck som utgör ett lågt sanningsanspråk, genom frasen 

”det är svårt att bevisa”.  

Utlånings- och besöksstatistiken pekar ständigt neråt. Denna utveckling är parallell med att allt fler 

barn får allt sämre läsförståelse. Det är svårt att bevisa att det förra förklarar det senare. Flera 

faktorer sammanfaller och gör att barn läser mindre i dag än för några decennier sedan. (DN-13L20) 
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Försämrade läsvanor framträder även i nästa citat som ett problem, med ett högt 

sanningsanspråk.  

Det har inte undgått någon att den yngre generationens läsvanor har försämrats. (SvD-13D22) 

Barns och ungdomars läsvanor framträder i den här kategorin som en orsak till de sjunkande 

resultaten i läsförståelse.  

Pojkar%läser%för%lite%och%antiDpluggkultur%

I den här diskursiva konstruktionen definieras problemet utifrån att pojkars resultat i Pisa är lägre 

än flickors, det går sämre för pojkar i skolan och pojkars läsförståelse är sämre än flickors.  

Pojkar hamnar efter i alla skolämnen utom idrott. Bland de som blev underkända i svenska 

vårterminen 2012, var pojkarna dubbelt så många som flickorna. En av fyra pojkar i 15-årsåldern 

har inte lärt sig läsa på en grundläggande nivå. (SvD-13D22) 

Att pojkar halkar efter i skolan konstrueras i citatet ovan med ett högt sanningsanspråk, genom 

konstaterandet att ”pojkar hamnar efter” som hamnar högst i den modaliserande hierarkin. 

Statistiken bidrar till att förstärka sanningsanspråket.  

Även i citatet nedan konstrueras pojkars sämre resultat med ett högt sanningsanspråk. Däremot 

skrivs anti-plugg-kulturen fram med ett lägre sanningsanspråk, i och med begreppet ”riskerar”. 

Normerna och förväntningarna som begränsar de val som vi gör i livet och vardagen behöver 

förändras.  

I den senaste Pisa-undersökningen har pojkar ännu sämre resultat än flickor i såväl matte som 

läsförståelse och naturvetenskap. En utbredd ”anti-plugg-kultur” bland pojkar riskerar att hämma 

pojkars sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi behöver förändra de normer och förväntningar 

som begränsar allas liv. (SvD-14D38) 

Att pojkar läser för lite framkommer även i nedanstående citat, där skribenten frågar sig om det 

verkligen är nödvändigt att pojkar läser mer - det verkar ju gå bra för dem ändå.  

Men oavsett hur bra skolan blir på att lära ut läsförståelse kommer det inte att räcka hela vägen. 

Sedan länge diskuteras hur man ska få unga killar att läsa. En viktig fråga blir då om män i Sverige 

verkligen behöver läsa så mycket i dag? Det verkar ju gå bra ändå. De får jobb, klarar sig fint. Allt 

läs-tjat kanske mest är en kvinnlig konspiration för att tråka ut killarna. (SvD-13D29) 

Skribenten i nedanstående citat lyfter att pojkar ofta har en annan slags läskompetens än den som 

efterfrågas i internationella kunskapsmätningar och på så sätt problematiserar bilden av 
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sjunkande läsförståelse hos pojkar. Att många pojkar läser en del är ett påstående som motsvarar 

den högsta nivån i den modaliserande hierarkin. Hela citatet signalerar ett stort sanningsanspråk 

genom fraser som är formulerade som påståenden med ”är” och ”har”.  

Många pojkar läser en hel del. Gärna böcker om historia. Helst om andra världskriget. De läser 

också fantasy och science fiction. De är ofta bättre läsare än sina lärare då det gäller läsförståelsen 

av texter i videomanualer och dataprogram. Pojkar har ofta en läskompetens som är annorlunda än 

den som efterfrågas i internationella undersökningar. Där ska de kunna tolka litterära texter och läsa 

mellan raderna. (DN-13D18) 

Samma skribent som ovan menar att det inte är skolans fel att pojkars läsförmåga försämras. Hon 

redogör för den statliga Litteraturutredningen som ger olika förklaringar till pojkars sjunkande 

läsförståelse, som till exempel för mycket tid vid datorerna och förändringar i skolan. Skribenten 

betraktar frågan ur ett genusperspektiv och menar att det för pojkar är lika omöjligt att gå i kjol, 

dansa balett och läsa skönlitteratur om de vill bli uppfattade som maskulina. Resonemanget har 

ett högt sanningsanspråk genom verben ”är” och ”sker”.  

Att studera maskuliniteter i skolan är därför inte att studera bara ”pojkar”. Reproduktion av 

maskuliniteter sker i relation till femininet. Medan flickor i dag kan gå i långbyxor, spela fotboll och 

läsa skönlitteratur, så kan pojkar inte gå i kjol, dansa balett och inte heller läsa skönlitteratur om de 

vill bli uppfattade som maskulina. (DN-13D18) 

Att pojkar läser för lite och att det finns en anti-pluggkultur bland pojkar framträder som en 

orsak till sjunkande läsförståelse.  

Lösningar på den sjunkande läsförståelsen 

Vad är det då som konstrueras som lösningar på den sjunkande läsförståelsen? Beroende på vad 

som etableras som orsaken till problemet så blir också lösningsförslagen olika. Här nedan följer 

de diskursiva konstruktioner som i artiklarna framträder som lösningar eller åtgärder.  

Tidiga%insatser%%

En lösning som tydligt framträder i debatten för att komma tillrätta med elevers fallande resultat 

i internationella kunskapsmätningar och sviktande läsförståelse handlar om tidiga insatser, fler 

speciallärare och specialpedagoger samt mindre klasser i grundskolans tidigaste år. Denna 

lösning får stort utrymme i debatten och betonas av många olika skribenter i materialet. I 

följande citat framträder elevers svårigheter att hävda sig i internationella jämförelser med högt 
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sanningsanspråk genom frasen ”samtidigt ser vi”. Lösningen att prioritera basfärdigheter under 

de första åren i skolan framträder med högt sanningsanspråk genom verbet ”ska”.  

Prioritera basfärdigheter i tidiga åldrar. Att kunna läsa, skriva och räkna har blivit allt viktigare i 

vårt moderna samhälle. Samtidigt ser vi att svenska elever har allt svårare att hävda sig i 

internationella jämförelser när det gäller just dessa basfärdigheter. Från att tidigare ha varit i 

världstopp när det gäller läsförmåga ligger vi nu på genomsnittsresultat i PISA. Att gå alltför länge 

med brister i basfärdigheterna riskerar att försvåra, ja till och med förstöra skolgången för alltför 

många elever. Därför ska basfärdigheterna och elevernas undervisning under de första åren i skolan 

prioriteras, så att inte ett enda barn lämnar tredje årskurs med bristfälliga basfärdigheter. (DN-

12D12) 

Vikten av en god läsförmåga och fokus på läsning skrivs i nedanstående artikel fram med ett 

högt sanningsanspråk med det första påståendet som hamnar överst i den modaliserande 

hierarkin. ”Därför fokuserar vi” och ”vi föreslår” antyder ett medelhögt sanningsanspråk.   

En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Därför fokuserar vi särskilt på läsning. 

Vi föreslår att grundskolan ska få ett helt nytt mål: alla elever ska kunna läsa och förstå enklare 

texter senast i årskurs ett. (DN-13D28) 

Förslaget handlar om kunskapsuppföljning i de tidigare åren och tidiga insatser så att ingen elev 

ska lämna åk 3 utan att behärska färdigheterna läsa, skriva och räkna. Det nya målet ska 

säkerställa att de elever som behöver stöd eller särskilt stöd för att tillgodogöra sig dessa 

färdigheter ska få det. I följande citat uttrycks det med ett medelhögt sanningsanspråk genom 

begreppen ”ska” och ”därför vill vi”.  

Varje elev ska lämna skolan med de verktyg som hon behöver för att göra verklighet av sina 

drömmar. Det är bara möjligt om eleverna redan i de tidiga årskurserna får med sig läsförståelsen, 

skrivförmågan och grundläggande mattekunskaper. Därför vill vi göra verklighet av Jans 

Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda ideér ska förverkligas, oavsett 

vem som ursprungligen presenterade dem. (DN-13D17)  

Tidiga insatser, tidig bedömning av kunskaper, fler speciallärare och specialpedagoger och 

mindre klasser i grundskolans tidigare år konstrueras som lösningar både av de som anser att 

orsakerna till skolans problem är ökande klyftor och ojämlikhet och av de som uttrycker att 

skolans problem handlar om den tidigare förda utbildningspolitiken. Inför valet 2014 lyfte den 

dåvarande Alliansregeringen fram tidigare insatser men också tidigare betyg och införandet av 

ett nytt bedömningsstöd för årskurs 1. Argumenten skrivs fram med ett högt sanningsanspråk 
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genom påståenden som uttrycks som fakta, till exempel genom frasen ”betyg ger tydlig 

information” och ”det ställer dessutom krav på läraren”.  

Alliansregeringen vill att elever och föräldrar tidigt ska få reda på hur det går i skolan. Betyg ger 

tydlig information om hur eleven ligger till. Det ställer dessutom krav på läraren att precisera vilka 

elevens starka och svaga områden är, en viktig utgångspunkt för elevens fortsatta skolarbete. När en 

elev inte når kunskapskraven signalerar det behov av stöd från skolan. (DN-14D39) 

En grupp bestående av två professorer i specialpedagogik, en professor i barn- och 

ungdomspsykiatri, en barn- och ungdomsläkare och generalsekreteraren i Föreningen Psykisk 

Hälsa skriver i en gemensam debattartikel bland annat om tidiga insatser och gör en jämförelse 

med Finland, med uttrycket ”tenderar” som signalerar ett medelhögt sanningsanspråk.  

I Sverige tenderar det specialpedagogiska stödet att öka med stigande ålder hos barnet medan det 

motsatta gäller i Finland. Det vill säga vi sätter in den större delen av resurserna alldeles för sent. 

(SvD-11D11) 

Skribenterna önskar en kartläggning och utredning av hur de specialpedagogiska resurserna i 

landet används och vill fokusera resurserna på de yngsta åldrarna, samtidigt som en satsning 

behöver göras på läsundervisning och läsförståelse i lärarutbildningen för att öka svenska lärares 

kompentens på området.  

Det finska exemplet lyfts fram på flera ställen i materialet, här med högt sanningsanspråk genom 

frasen ”visar tydligt”.  

I det finländska skolsystemet ges mest extra stöd i de tidiga åren. Så fort en lärare ser att en elev 

riskerar att halka efter sätts stöd in. […] Det finländska exemplet visar tydligt att stöd tidigt 

förbättrar möjligheterna till goda resultat i slutet av grundskolan. […] Som en del av regeringens 

lågstadielöfte vill vi därför införa en läsaskrivaräknagaranti. Garantin ska säkerställa att det stöd 

eller särskilda stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet kan få med sig 

läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper. (DN-15D44) 

Tidiga insatser är en diskursiv konstruktion som är framträdande i materialet. Ofta hänvisar 

skribenterna till det finska exemplet i samband med tidiga insatser. Det är ofta politiker från både 

regerings- och oppositionshåll som lyfter fram tidiga insatser som lösningen på den sjunkande 

läsförståelsen, men även skribenter som inte är politiker uttalar sig inom det här temat.   
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Förändra%normer%

En annan lösning som framträder i debatten är att förändra normer när det gäller läsning, framför 

allt när det gäller pojkars läsning. Vuxna män behöver visa pojkar att det är viktigt att läsa och på 

så sätt bidra till att förändra normerna kring läsning. Denna lösning utrycks med högt 

sanningsanspråk genom frasen ”då kan vi konstatera” att många män gestaltar sin manlighet 

genom att, bland annat, inte läsa skönlitteratur.  

Men om inte det omgivande manssamhället visar pojkar att läsning av skönlitteratur är viktigt, så 

kommer pojkarna inte heller att tycka det. Och om vuxna män inte läser böcker, så kommer inte 

deras söner att göra det. Låt oss därför skifta perspektiv och i fortsättningen diskutera pojkars 

läsmotstånd utifrån ett samhällsperspektiv. Då kan vi konstatera att många män, i sin gestaltning av 

manlighet, bland annat gör det genom att inte läsa skönlitteratur. (DN-13D18) 

För att få förebilder och förändra normerna kring läsning behöver pojkar se män läsa böcker och 

få lyssna på högläsning av män.  

Men om mer än var femte elev inte klarar minimikraven i läsförståelse är det lätt att se vilka följder 

det kommer få för deras resultat i alla andra skolämnen och under resten av livet. Hur får man 

killarna att inse det? Genom att föregå med gott exempel. Du som är man och vill att dina barn ska 

lyckas – lägg lite fritid på att inte bara skjutsa dem till träningar, utan plocka upp en bok också. Läs 

högt för dem, och läs själv så det syns. (SvD13-D29) 

För att förändra normer, inte bara vad gäller läsning utan även i ett bredare perspektiv föreslås 

införandet av jämställdhetssamordnare i kommunerna för att utveckla normkritisk pedagogik i 

skolorna. Här uttrycks det med uttryck som ”vi behöver” och ”vi vill”, som hamnar i mitten av 

den modaliserande hierarkin.  

Vi behöver förändra de normer och förväntningar som begränsar allas liv. Vi vill satsa på 

jämställdhetssamordnare i kommunerna, så att skolor kan ge lärare tillgång till verktyg i normkritisk 

pedagogik. (SvD-14D38) 

I en debattartikel som handlar om en satsning från statens kulturråd till idrottsrörelsen för att få 

idrottande pojkar och flickor att läsa mera berättar man om ett samarbete mellan biblioteken och 

idrottsrörelser. I artikeln lyfts sociala normer om manlighet fram som en faktor som bidrar till att 

pojkar inte läser. Detta görs med hög modalitet genom frasen ”forskning visar”.   

Forskning visar att pojkars val att inte läsa påverkas av kamrater och av sociala normer om 

manlighet. Ett sätt är att förändra rådande normer och nå fram till unga genom vuxna förebilder, i 

det här fallet idrottsledare. (SvD-13D22) 
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Att bryta normer och anti-plugg-kultur bland pojkar i skolan som ett sätt att vända nedgången i 

kunskapsresultat, framför allt bland pojkar, är ett tema som framkommer i flera artiklar.  

Regeringen arbetar med olika insatser för att vända den här nedgången. En är att införa fler och 

tidigare kunskapskontroller för att kunna fånga upp de elever som hamnar efter. En annan är ett ökat 

fokus på jämställdhet i skolan för att arbeta med att bryta de normer som finns kring den 

”antipluggkultur” som har vuxit fram bland pojkar. (SvD-13D22) 

Arbete med att förändra normer, både genom att enskilda personer agerar positiva förebilder och 

genom mer organiserade satsningar som normkritisk pedagogik, jämställdhetssamordnare och ett 

ökat fokus på jämställdhet i skolan framträder som en lösning på sjunkande läsförståelse.  

Mer%statlig%kontroll,%mer%statligt%ansvar%

En annan lösning som konstrueras är att öka den statliga kontrollen över skolan och också det 

statliga ansvaret. I materialet framförs argument för att staten måste kliva in och ta över en stor 

del av ansvaret för skolan för att på ett bättre sätt kunna genomdriva de reformer som gjorts 

under de senaste åren. Staten behöver ta över för att garantera likvärdigheten, lärarnas 

fortbildning och för att göra läraryrket kvalificerat och eftertraktat. I nedanstående citat förs 

åsikterna fram med uttryck som ligger högt i den modaliserande hierarkin, genom uttrycken ”det 

är nu dags”. Uttrycken ”staten måste kliva fram” och ”ansvaret för skolan måste justeras” 

motsvarar ett medelhögt sanningsanspråk. 

Det är nu dags att balansen och ansvaret mellan stat och kommun förändras. Staten måste kliva fram 

och ta över det nationella ansvaret. Kommunerna har haft sin chans under så lång tid och det har 

bara blivit sämre. Det kommunala ansvaret för skolan måste justeras. (DN-13D31) 

Nedanstående text fokuserar på att kommunerna har varit otillräckliga när det gäller att ta ansvar 

för skolans verksamhet. Trots att staten har stärkt kontrollen, så är det inte tillräckligt.  

Staten släppte kontrollen och förväntade sig att den lokala nivån skulle ta över ansvaret, men 

lämnade i praktiken ett stort tomrum efter sig. Successivt har staten sedan stärkt sin kontroll över 

skolan. Men fortfarande finns många svaga länkar. Både i OECD:s kritiska genomgång från förra 

året och i Skolkommissionens betänkande från i juni framstår den svenska skolkrisen mer än något 

annat som en systemkris. De olika delarna samspelar inte som de borde. Alltför ofta lämnas lärare 

och rektorer ensamma, utan det stöd det skulle behöva för att effektivt kunna förbättra 

undervisningen. Det finns därför en hel del som staten skulle kunna göra. (DN-16L67) 

Med uttrycket ”framstår” signaleras ett medelhögt sanningsanspråk, samtidigt som att ”staten 

lämnade ett tomrum efter sig” gör ett högt sanningsanspråk. Citatet avslutas med ett 
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konstaterande att det finns ”en hel del som staten skulle kunna göra”, vilket är ett påstående som 

hamnar i den lägre delen av den modaliserande hierarkin.  

Fördela%resurser%efter%behov%

Inom det här temat handlar problemen med sjunkande skolresultat i allmänhet och försämrad 

läsförståelse i synnerhet om ojämlikhet, segregering och ökande klyftor. Lösningen är en 

fördelning av resurser efter behov. Nedan lyfter skribenten fram att det finns politiska vägar att 

gå för att minska segregationen, men signalerar ett lägre sanningsanspråk genom att använda 

uttrycken ”skulle kunna”, ”faktiskt” och ”borde inte” och ett medelhögt sanningsanspråk när det 

gäller att resurserna måste öka och fördelas annorlunda.  

Friskolor och skolval har kommit för att stanna. Men om inte systemskiftet ska leda till att Sverige 

fortsätter mot botten måste konsekvenserna diskuteras, också politiskt. Ge alla en chans. För det 

finns faktiskt saker svenska politiker skulle kunna göra för att begränsa segregationen i skolan. 

Resurserna måste öka, och fördelas så att de faktiskt ger elever med sämre förutsättningar en chans. 

Jakten på kapitalavkastning borde inte få vara ett motiv att driva skolor. (AB-10L4) 

Att ge extra resurser till skolor med en hög andel elever med flyktingbakgrund konstrueras som 

en lösning, med uttryck som placerar uttalandet i mitten av den modaliserande hierarkin, som 

”bör” och ”tenderar”.  

Utbildningspolitiskt betyder detta delvis att man bör ge extra resurser till skolor med en hög andel 

barn med flyktingbakgrund. Forskningen som analyserar effekterna av ökade resurser är långtifrån 

entydig, men barn från sämre förhållanden och etniska minoriteter tenderar att förbättra sina resultat 

med en större resurstilldelning. (DN-15D47) 

Huvudmännen för både kommunala och fristående skolor behöver ta ansvar för att fördela 

resurser i form av både stöd och skickliga lärare till de skolor där de behövs bäst, vilket här 

framhålls med påståenden som motsvarar ett högt sanningsanspråk, genom uttryck som 

”likvärdigheten är” och ”Skolverket har” och ”krävs”.  

Likvärdigheten är ett ansvar för staten och för skolans huvudmän. Skolverket har i tidigare rapporter 

visat att det kompensatoriska inslaget i fördelningen av resurser är otillräckligt. Resurser i form av 

stöd och skickliga lärare hamnar inte där de bäst behövs. För att motverka de ökande skillnaderna 

mellan elever och skolor krävs ett tydligare ansvarstagande från de kommunala och fristående 

skolhuvudmännen. (SvD-12D13) 

Det framhålls att resurserna behöver fördelas efter andra principer för att utjämna och 

kompensera för de skillnader som finns i skolsystemet idag.  
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Lärares%arbetssituation%och%kompetens%

Förändringar när det gäller lärares arbetssituation och kompetens konstrueras som en lösning på 

sjunkande läsförståelse. Inom det här temat framhålls att skolan behöver bli professionaliserad 

och mer lik den övriga arbetsmarknaden, med möjligheter till löneutveckling, kollegialt lärande, 

karriär och stöd från skolledare för utveckling. Nedan skrivs det fram med ordet ”uppenbarligen” 

signalerar ett lägre sanningsanspråk.  

Problemet är inte att läraryrket har förlorat en status sprungen ur en förlorad värld. Tvärtom. Skolan 

behöver uppenbarligen professionaliseras till att bli mer lik andra branscher och resten av 

arbetsmarknaden. Lärarna behöver bättre möjligheter att göra lönekarriär och skolledare som hjälper 

dem att utvecklas. Inte att man lyfter på hatten för dem. (AB-11L10) 

Att lärarna behöver arbetsro, fortbildning och högre löner skrivs i följande citat fram med ett 

medelhögt sanningsanspråk genom ordet ”behöver”.  

Men, som om ingenting hänt hugger man i stället i med nya reformer. Stopp! Stopp! Lärarna 

behöver arbetsro, fortbildning och högre lön, inga fler pedagogiska lappkast från alltmer desperata 

skolpolitiker. (DN-14D41) 

Förutom höjda löner, arbetsro och fortbildning så framträder också en minskning av lärares 

administrativa arbetsbörda som en lösning för att förbättra situationen i skolan och för att få 

ordning på de sjunkande skolresultaten.  

Tillsammans med höjda lärarlöner, minskning av lärares administrativa arbetsbörda och återanställa 

specialistkompetenser kan de sjunkande skolresultaten vändas. (DN-13D17) 

Inte bara för att vända de sjunkande skolresultaten, utan också för att göra läraryrket attraktivt 

för unga personer behöver löner, arbetsförhållanden och administrationsbördan för lärare ses 

över. Den nationella lärarkrisen i följande citat uttrycks med ett högt sanningsanspråk genom 

uttrycket ”vi har idag”.  

Vi har i dag en nationell lärarkris. Alltför få unga ser läraryrket som sitt drömyrke. Vi vill investera 

i lärarna, och genomföra en nationell samling för läraryrket – för att förbättra lärarnas löner, 

arbetsförhållanden och minska lärarnas administration. (DN-13D28) 

Att minska tiden som läggs på dokumentation och administration är en återkommande synpunkt 

genom materialet.  
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Låt oss lärare göra det som vi är bra på: undervisa, motivera, uppmuntra. Låt oss minska den tid vi i 

dag måste lägga på dokumentation, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och mycket mer. 

(AB-16D66) 

Administration och känslan av att lägga arbetstid på fel saker i det som några skribenter 

benämner som utvärderingssamhället gör att mer resurser inte är en lösning, utan att lösningen är 

färre utvärderingar och att pedagogisk personal får lägga sin arbetstid på rätt saker. Nedan skrivs 

det fram med ett högt sanningsanspråk, genom påståenden som till exempel ”följden blir” och 

”nu väntar”. Att mer resurser inte löser problemen när allt fler ägnar sin arbetstid åt fel saker 

skrivs fram i påståendeform, vilket hamnar högst i den modaliserande hierarkin.  

Följden blir att lärare och elever tappar förtroende för de utvärderande myndigheterna, och på så sätt 

underminerar utvärderingssamhället både sig självt och kärnverksamheten. Nu väntar fler 

utvärderingar av andra myndigheter med andra krav, och de kompetenta lärarna upplever att 

utrymmet för deras kreativitet minskar. […] Mer resurser löser inte heller problemen när 

utvärderingssamhället medför att allt fler ägnar sin arbetstid åt fel saker. (DN-14D43) 

Lärare ska få ägna mer tid åt elevernas kunskaper genom att minska den administrativa delen av 

arbetet, vilket uttrycks med ett medelhögt sanningsanspråk genom uttrycket ”alliansregeringen 

vill”.  

Alliansregeringen vill att lärarnas ska ägna mer tid åt huvuduppdraget – elevernas kunskaper – och 

mindre åt administration. Med dagens förslag kommer lärarnas administrativa arbete sammantaget 

att minska. (DN-14D39) 

Lärare behöver få bättre förutsättningar för att planera och genomföra sin undervisning. 

Kontroller och mätningar som nationella prov framställs som något som riktar fokus bort från 

undervisning och mötet mellan lärare och elever. Skribenten menar att fokus ”borde istället” 

ligga på undervisningen, vilket gör ett medelhögt sanningsanspråk. 

De senaste åren har svenska politiker nästan tävlat i vem som kan mäta, kontrollera och ställa 

hårdast krav på skolan. – Sverige är världsledande på nationella prov. Nästan inget annat land har så 

många prov som vi, säger Sofi Klang, Lärarförbundets samhällspolitiska chef, till Aftonbladets 

ledarsida. Fokus borde i stället ligga på undervisningen och mötet mellan lärare och elever. Det 

finns inte en lösning som passar alla elever. Därför är lärarnas förutsättningar för att kunna planera 

och genomföra undervisning det centrala. (AB-16L62) 

Följande citat lyfter upp att grunden för att en bra skola är kompetenta och engagerade lärare, 

vilket uttrycks med ett högt sanningsanspråk och med en formulering som hamnar överst i den 
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modaliserande hierarkin, i och med att det är formulerat som ett påstående och med ordet ”är”. 

Med tanke på den bild av en skola i kris som framträder i mediedebatten, förmedlar citatet att de 

lärare som finns i skolan idag är motsatsen till just detta.   

För grunden för en bra skola är kompetenta och engagerade lärare som får tid för sitt uppdrag. (DN-

15D44) 

Arbetsro för lärare och skolledare framhålls som en lösning i nedanstående citat, tillsammans 

med resurser och stöd till skolutveckling. Här formuleras detta med uttryck som placerar det på 

en lägre plats i den modaliserande hierarkin i och med begreppet ”sannolikt”.  

Så medan färre arbetar direkt med eleverna i skolan, arbetar fler med kontrollen av dem som är 

kvar. Det är sannolikt inte en bra grund att bygga skolutvecklingsarbete på. Vi vill se ett slut på 

reformer som detaljstyr lärarnas och skolledarnas vardag. Istället vill vi fokusera svensk skoldebatt 

på hur alla skolor ska få tillräckligt med resurser, hur lärare och skolledare ska få arbetsro för att 

göra sitt arbete och hur vi ger stöd till skolutveckling. (SvD-14D36) 

Lässvårigheter hos unga beror på många fler olika saker än bara dyslexi och lärare behöver 

kompetensutveckling för att kunna möta elever med olika typer av lässvårigheter. Påståendet att 

lärare ”måste få” stöd och utbildning gör ett medelhögt sanningsanspråk.  

Lärare måste få stöd och utbildning så att de kan identifiera elever med lässvårigheter. Lärare måste 

också veta hur elever kan få hjälp att klara sin utbildning trots lässvårigheter. Kunskaper om 

pedagogiska insatser för elever med lässvårigheter borde vara en naturlig del i lärarutbildningen. 

(DN-11D5) 

Det framhålls att lärares löner behöver öka, den administrativa delen av arbetet minska, det 

behöver finnas arbetsro, stöd för skol- och kompetensutveckling och ett minskat fokus på 

utvärderingar och kontroller.   

Arbeta%med%lässtrategier%och%språkutveckling%

Att arbeta med språk och lässtrategier i skolan framhålls som av en lösning på den sjunkande 

läsförståelsen. Denna diskursiva konstruktion är den som tydligast zoomar in på läsförståelse 

som företeelse och på hur ett konkret arbete för att förbättra läsförståelse kan se ut.  

Det finns elever som kan avkoda text, men ändå inte förstår vad de läser. Att arbeta med och 

undervisa i läsförståelsestrategier i alla ämnen konstrueras här som en lösning som skapar 

framgång. Detta uttrycks i nedanstående citat med påståenden som hamnar högst i den 

modaliserande hierarkin genom uttryck som ”är”, ”idag tränar” och ”det finns”.  
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Idag tränar elever allt mindre på svenska språket. Det finns elever som kan avkoda – men som inte 

förstår vad de läser, som inte förstår vad det handlar om. Detta är ett konkret problem i 

matematikundervisningen. En elev kan behärska tekniken att lösa en uppgift, men kör fast på grund 

av allt för dåliga kunskaper i läsförståelsestrategi. […] Se till att vi får en skola där 

läsförståelsestrategier finns med i alla ämnen. Det är ett långsiktigt arbete, men som med tiden 

skapar framgång. (AB-16D66) 

I ett inlägg hänvisas till läroplanen Lgr-11 där det finns riktlinjer för arbete med lässtrategier och 

att det är en metod som visat sig ge resultat. Det skrivs med uttryck som hamnar i mitten av den 

modaliserande hierarkin, i och med användandet av uttrycket ”visat sig ge”.  

Läroplanen från 2011 föreskriver att lärarna ska jobba med lässtrategier för att fördjupa elevernas 

läsförståelse. Bra! Metoden har visat sig ge signifikant förbättrade resultat. (DN-14D41) 

Även om läroplanen är tydlig med att språkutveckling är viktigt i alla ämnen, så är det ännu inte 

är självklart att ämneslärare diskuterar lässtrategier. Att alla ämnen vinner på språkutveckling 

uttrycks här med påståenden som ”alla ämnen vinner” och ”det är” som gör att det hamnar överst 

i den modaliserande hierarkin.  

Alla ämnen vinner på att språkutvecklingen stärks, men det är fortfarande inte självklart att 

diskutera lässtrategier med till exempel NO- eller matematiklärare. Det är svensklärarna ensamma 

som ska lösa detta. Att språk är så mycket mer än något som bara existerar på svensklektionerna är 

inte den givna utgångspunkt det borde vara. (SvD-13D29) 

Även i följande citat, i vilket skribenten kommenterar de förbättrade resultaten i läsförståelse i 

Pisa 2015, framhålls betydelsen av att se läsförståelse som en del av kompetensen i alla ämnen 

samt att språket spelar en stor roll för denna förståelse. Att läsförståelse måste ses som en del av 

kompetensen i alla ämnen skrivs fram med högt sanningsanspråk i och med begreppen 

”avgörande […] är”. Läslyftet anses vara en bidragande orsak till de förbättrade Pisa-resultaten 

och det uttrycks med ett lägre sanningsanspråk i och med begreppet ”sannolikt”.  

Avgörande för utvecklingen av avancerad läsförståelse är att den ses som en del av kompetensen i 

alla olika ämnen. En viktig faktor bakom Pisaförbättringen är sannolikt att man arbetar just så i 

Skolverkets fortbildningssatsning Läslyftet. Även i motsvarande satsningar för matematik och 

naturvetenskap vinnlägger man sig om att göra språkets roll tydlig. Det kan låta enkelt, men i 

förlängningen handlar det om att förändra den traditionella ämneslärarens identitet. Man skulle 

kunna säga att OECD:s kunskapssyn inte tar hänsyn till skolans invanda ämnesorganisation – vilket 

kan vara nog så välgörande. (SvD-16D6) 



 

  
45  

En docent i svenskämnets didaktik och en filosofie doktor i didaktik framhåller att de 

bakomliggande orsakerna till nedgången i resultaten från Pisa när det gäller läsförståelse allt för 

sällan undersöks. De efterlyser fler satsningar som Läslyftet och en tätare koppling mellan 

forskning och undervisning.  Det skrivs fram med högst sanningsanspråk genom begreppet ”är”. 

”Alla lärare måste” uttrycker ett medelhögt sanningsanspråk. 

Skolverkets satsning Läslyftet är ett gott exempel på samverkan mellan forskningsresultat och 

skolpraktik, så som Vetenskapsrådet föreslår, men den når i dag inte alla lärare. Alla lärare måste 

verka som språkutvecklare kopplat till sitt skolämne. (DN-16D54) 

Vidare poängteras att lärare på högstadiet behöver fortbildning i att arbeta med läsförståelse och 

strategier för att ta sig an texter i alla ämnen och också i bedriva en undervisning som kan möta 

alla olika typer av behov som samexisterar i skolan. Detta skrivs fram med uttrycket ”anser” och 

”måste” som placerar uttrycket i mitten av den modaliserande hierarkin.  

I debatten om de låga svenska resultaten för läsförståelse talas om betydelsen av att ge lärare stöd 

för tidiga insatser i undervisningen i strategier för både avkodning och läsförståelse. Vi anser att 

detta inte räcker. Även högstadielärare måste ges stöd för hur man kan undervisa i strategier för 

läsförståelse. Sådan fortbildning måste vara ämnesspecifik, men också anpassad efter eleverna: 

nyanlända, elever med diagnos eller låg/normal/högpresterande. (DN-16D54) 

Inom det här temat poängteras att det inte räcker med tidiga insatser för avkodning och 

läsförståelse, utan att undervisningen i läsförståelse och strategier för läsförståelse behöver fortgå 

även efter de tidigaste åren i skolan, upp på högstadiet och att undervisningen behöver anpassas 

både efter ämne och efter de elever som undervisningen riktar sig till.  

Förändra%och%förbättra%läsvanor%

En satsning på bibliotek och bemanning på skolbibliotek konstrueras som en lösning på 

problemet att unga läser allt mindre, eftersom tillgång till böcker och barns läsvanor har ett 

samband. Ett gemensamt krafttag i samhället i stort efterlyses och initiativ för ökad läsning av 

olika aktörer välkomnas. Uttrycken ”vi anser” och ”måste” placerar uttalandet i mitten av den 

modaliserande hierarkin.   

Vi anser att frågans betydelse kräver en bred politisk samling och ökad uppmärksamhet i samhället i 

stort. Samtliga viktiga aktörer – skolan, folkbiblioteken och det civila samhället – måste engageras i 

arbetet. (DN-12D14) 
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Olika kulturinstitutioner får bidrag för att stimulera läsandet och höstlovet döps om till läslov. 

Nedanstående skribent ifrågasätter effekten av namnbytet och menar att föräldrar som inte läser 

för sina barn antagligen inte kommer börja göra det för att höstlovet har bytt namn. Bruket av 

ordet ”antagligen” gör ett lägre sanningsanspråk.  

Pisa-undersökningen visar att svenska elever har tappat i läsförståelse. Därför vill regeringen att 

olika kulturinstitutioner runt om i landet ska dela på fem miljoner kronor för att stimulera läsandet. 

Risken med den typen av satsningar är att den inte når de som behöver det allra mest. Föräldrar som 

inte läser för sina barn blir antagligen inte hjälpta av att vi säger läslov i stället för höstlov. (AB-

16L56)  

Att läsa mer är en lösning som skrivs fram i flera artiklar i materialet, både relaterat till barns och 

ungdomars läsning i allmänhet och pojkars läsning i synnerhet. Förslagen på tillvägagångssätt 

skiftar, men alla har till uppgift att få barn och ungdomar att läsa mera.  
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Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en diskussion om vad som 

konstrueras som sant och giltigt när det gäller läsförståelse, om de orsaker till sjunkande 

läsförståelse som framträder och om lösningsförslagen. Slutligen ges en avslutande kommentar 

och förslag till vidare forskningsfrågor som skulle vara intressanta att ställa, baserat på resultatet 

i den här studien.  

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka diskursiva konstruktioner av läsförståelse i 

mediedebatten för att belysa vilka villkor, möjligheter och begränsningar för skola och 

utbildning som mediedebatten bidrar till att konstruera. Det hade varit intressant att studera 

medias sammantagna rapportering som handlar om läsförståelse, eftersom de också är ett bidrag 

till den offentliga bilden av läsförståelse, men materialets mängd hade dock blivit ohanterlig med 

tanke på den här undersökningens omfattning. Att relatera diskurserna i media till hur 

styrdokument och policy har ändrats över tid och hur Skolverkets fortbildningssatsningar 

formuleras skulle också vara intressant.  

Om jag hade begränsat materialet till endast de artiklar som mer explicit handlar om 

läsförståelse, istället för att inkludera även de som använder läsförståelse för att teckna en bild av 

något annat, hade jag fått ett mer begränsat material som mer strikt läsförståelserelaterat 

material. Å andra sidan har det varit intressant att se hur läsförståelse används i den mediala 

debatten för att skapa bilder, oftast bilder av kris. Att med mer fokus undersöka hur de diskursiva 

konstruktionerna har förändrats över tid hade varit intressant, med tanke på den ökande 

förekomsten av begreppet läsförståelse i den mediala debatten.  

Kritisk diskursanalys är en metod som kanske lämpar sig bättre till att undersöka ett mer 

begränsat material. På grund av tidsbegränsningar och den stora mängd material som mitt urval 

gav, har jag inte haft möjlighet att fördjupa mig lingvistiskt så i detalj som metoden kanske 

egentligen är avsedd att användas. Samtidigt hade studien inte tjänat på att artiklarna hade 

analyserats så i detalj på en lingvistisk nivå: att analysera artiklarnas modalitet i de citat som jag 

valt ut har gett en viktig dimension i analysen, men att studera hela artiklarna så ingående hade 

antagligen inte varit av avgörande betydelse för att uppfylla studiens syfte, utan snarare gjort att 

den hade behövt bli mer begränsad och då inte lika väl hade kunnat visa hur läsförståelse 
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framställts i den mediala debatten. Vinsten med att kunna använda sig av hela materialet är att 

bilden blivit bred.   

Sanningar och problemkonstruktioner 

Läsförståelsen%försämras%

Den bild som framträder genom hela materialet är att läsförståelsen försämras hos barn och 

ungdomar. I materialet används den sjunkande läsförståelsen för att frammana en bild av kris. I 

vissa texter handlar krisen om att den sjunkande läsförståelsen och sjunkande kunskapsresultat 

kommer att leda till ekonomisk nedgång eftersom nationen inte kan konkurrera på en 

internationell ekonomisk marknad om inte utbildningen håller hög standard. I andra texter 

handlar krisen om att ett demokratiskt samhälle behöver läsande medborgare och att bristande 

läsförmåga utestänger medborgare både från arbetsmarknaden och det demokratiska 

samhällslivet. Den bild av verkligheten som framträder i den studerade diskursiva praktiken är 

att läsförståelsen försämras och kunskapsresultaten sjunker, ofta med hänvisning till resultaten i 

internationella kunskapsmätningar, vanligtvis PISA.  

Antagandet att läsförståelsen försämras blir intressant att fundera över i relation till det Serlander 

(2017) skriver om internationella kunskapsmätningar. Resultaten i PISA framstår som neutrala 

och objektiva, men i själva verket är det inte riktigt så enkelt. Serlander (2017) menar att det i 

varje mätning finns en värdering och att varje sätt att mäta innebär att andra sätt att mäta har 

valts bort. Mansell (2013) efterlyser att de som är experter på tester och utvärderingar behöver få 

komma till tals i media för att belysa vad det är som mäts i olika tester och vilka felkällor som 

kan finnas och att ett tätare samarbete mellan journalister och experter på området skulle kunna 

bidra till en mer rättvisande rapportering. Även om Mansell (2013) baserar sina slutsatser på 

undersökningar av rapporteringen av nationella testresultat i Storbritannien, skulle hans slutsats 

kunna vara relevant även i förhållande till rapporteringen av resultat i internationella 

kunskapsmätningar. Här kan det också vara värt att notera att resultat på nationella prov inte alls 

hamnat i rampljuset i den svenska utbildningsdebatten, vilket är intressant eftersom det även där 

finns delprov som prövar just läsförståelse. Det är möjligt att resultaten från de nationella proven 

används i andra delar av medias rapportering, men i den del av mediedebatten som den här 

studien ägnar sig åt förekommer de inte. Detta skulle kunna bero på att det är mer slagkraftigt 

med internationella kunskapsjämförelser där länder rangordnas. Det skulle vara intressant att 

jämföra resultaten i läsförståelsedelen av de nationella proven i svenska över tid, för att se om 

även det resultatet talar för en försämrad läsförståelse.  
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Att det i den mediala debatten tas för givet att läsförståelsen hos svenska elever blir allt sämre är 

intressant i förhållande till att läsförståelse är en komplex färdighet där många olika faktorer 

spelar in. Det råder inte konsensus mellan forskare, lärare och skolpolitiker om vad läsförståelse 

egentligen är, hur den utvecklas och hur den ska bedömas (Westlund, 2013) och det skulle alltså 

kunna finnas en poäng med att specificera vilken slags läsförståelse som mäts och inte mäts. 

Men det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg att det urval av texter som den här 

undersökningen behandlar är ledare och debattartiklar, alltså texter som är skrivna för att 

uttrycka och påverka åsikter och bilda opinion, eftersom syftet är att undersöka den offentliga 

debatten. Hade studien riktat sig mot den mediala rapporteringen i form av nyhetsartiklar och 

reportage finns det en möjlighet att en annan, kanske mer nyanserad, bild trätt fram.  

Bilden%av%läsning%och%läsförståelse%

Den bild av läsning och läsförståelse som framträder i materialet är förhållandevis smal och 

fokuserar på de individuella och tekniska sidorna av läsning, med till exempel individuell 

strategiträning och att läsa mer på egen hand som föreslagna åtgärder. Ett mer sociokulturellt 

perspektiv på läsning, som lyfts fram av flera forskare (jfr Westlund, 2013; Lundberg & 

Rechenberg, 2013; Jönsson, 2007), syns inte i materialet. Det kan visserligen vara rimligt att mer 

ingående diskussioner om pedagogiska och didaktiska synsätt på läsning inte kommer fram i den 

offentliga debatten, utan att sådana diskussioner snarare förs mellan de professionella inom 

skolan och i facktidskrifter. Men eftersom skolan är en politiskt styrd verksamhet så är det en 

verksamhet som diskuteras i den offentliga debatten, även av personer som inte är insatta i de 

mer komplexa processerna i undervisning eller i didaktiska och pedagogiska tillvägagångssätt. 

Det är ändå förvånande att så många olika aktörer har åsikter om något så specifikt som 

läsförståelse, utan att egentligen ha någon kunskap om läsförståelse eller skolans arbete. De 

tidningar som har undersökts här har en bred publik. Alla tre har nationell spridning och blir lästa 

av ett brett urval av befolkningen och har därmed också stor genomslagskraft. Den bild av 

läsförståelse i synnerhet och skolan i allmänhet som tecknas i mediedebatten i dessa tidningar får 

alltså en stor spridning. Det blir också tydligt att skolan är ett politiskt projekt eftersom 

majoriteten av skribenterna är politiker från olika delar av det politiska spektrumet, framför allt i 

anslutning till valkampanjerna, men också att skolan är av samhällsekonomisk betydelse då det 

vid några tillfällen är näringslivsekonomer som uttalar sig om läsförståelse.     

I en stor del av artiklarna uttrycks olika uppfattningar om läsförståelse, orsaker till att den 

sjunker och lösningar på problemet med uttryck som hamnar i den övre delen av den 
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modaliserande hierarkin och uttryck med höga och den högsta typen av sanningsanspråk är mer 

vanliga än uttryck som gör lägre sanningsanspråk. Detta är dock föga överraskande, eftersom 

både debattartiklar och ledare är texter som formuleras just för att uttrycka åsikter och vara 

opinionsbildande. De skrivs i syfte att påverka uppfattningar och åsikter. Formuleringarna är ofta 

slagkraftiga och texterna ger ofta relativt onyanserade bilder av de fenomen de behandlar. Men 

med tanke på att språket konstituerar världen får formuleringarna också kraft. Formuleringar 

med högt sanningsanspråk gör just ett stort anspråk på att vara sanning, vilket i sin tur påverkar 

den allmänna uppfattningen om vad läsförståelse är och hur det går med läsförståelsen hos 

dagens unga.  

Diskursivt konstruerade orsaker till sjunkande läsförståelse 

Ojämlikhet, det fria skolvalet, segregering och klassklyftor framhålls som en orsak till sjunkande 

läsförståelse. Vad som är intressant i relation till detta är att det fria skolvalet på 1990-talet, 

innan dess genomförande, framhölls som ett sätt att bryta den uppdelning som uppstått på grund 

av segregering på bostadsmarknaden (Wiklund, 2006). I mediedebatten under den tidsperiod som 

undersöks i den här studien har det fria skolvalet snarare angetts bidra till en ökad segregering i 

skolorna. 

I den diskursiva konstruktionen där orsakerna till sjunkande läsförståelseresultat anges vara den 

tidigare skolpolitiken och Lpo-94 kan man känna igen det mönster som Landahl (2017) 

identifierat, att när krisdiskurser aktualiseras läggs ansvaret på de som tidigare eller av tradition 

haft ansvar för utbildningssystemet, vilket skapar utrymme för aktörer som saknar erfarenhet av 

utbildning att ta sig in på utbildningsarenan. De får trovärdighet genom att inte ha varit 

inblandade i hur utbildningen tidigare organiserats (Landahl, 2017).  

Att lärare skrivs fram som en del av skolans kris i mediedebatten får konsekvenser för hur 

läraryrket uppfattas. Vad får det för betydelse för läraryrkets status att det gång på gång skrivs 

fram i den offentliga debatten i media att statusen på läraryrket måste höjas? Det skulle kunna 

vara så att den ständiga upprepningen av devisen att statusen på läraryrket måste höjas i själva 

verket bidrar till att reproducera och kanske till och med konstruera den låga status som 

läraryrket tycks ha idag. Även under 1990-talet förekom debatterna om en skola i kris och 

läraryrkets (bristande) status i den offentliga debatten på mediearenan (Wiklund, 2006). Hur 

påverkar denna kris-konstruktion de elever och lärare som arbetar i skolan till vardags? Vad gör 

det med arbetsmiljön och självuppfattningen? Och vad gör det med mötet mellan föräldrar och 
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lärare, när föräldrar möter de lärare som i den offentliga debatten konstrueras som bristande i 

professionalism och kompetens? 

Även när det gäller de övriga orsaker till sjunkande läsförståelse som framträder i mediedebatten 

kan det vara intressant att fråga sig samma sak. I vilken utsträckning produceras och 

reproduceras bristande ordning och reda, att barn och ungdomar läser för lite och pojkars anti-

pluggkultur av att det upprepas i den mediala debatten? Pojkars läsning problematiseras ur ett 

genusperspektiv av några av skribenterna som förekommer i materialet. Är pojkars möjligheter 

att läsa böcker och att engagera sig i skolarbete små om de vill uppfattas som manliga? En 

skribent lyfter fram att det numera är okej för flickor att gå i långbyxor och spela fotboll, men att 

pojkars handlingsutrymme och möjliga roller är kringskurna. Det är svårt att uppfattas som 

manlig om de ägnar sig åt aktiviteter som inte är manligt kodade, som att läsa, dansa balett, gråta 

eller bära kjol. Att pojkars läsning försämras i förhållande till flickors lyfts av en annan skribent 

fram med en ironisk ton genom att ifrågasätta om pojkar verkligen behöver träna sig på att läsa, 

det verkar ju gå bra för dem ändå.  Den övervägande bilden i debatten är att pojkars läsning 

försämras mer än flickors och att det finns en anti-pluggkultur bland pojkar. Hur dessa 

förväntningar från omvärlden bidrar till att reproducera en anti-pluggkultur hos pojkar är en 

fråga som är värd att ställa. Frågan är också hur detta i så fall kan hanteras, för att skapa större 

möjligheter för pojkar att agera på andra sätt. Vad som inte nämns i den del av debatten som den 

här undersökningen studerar är det motsatta fenomenet: Kanske behöver diskussionen om 

pojkars anti-pluggkultur följas av en diskussion om flickors prestationskultur, med tanke på att 

det i media också förekommer larmrapporter om ökande psykisk ohälsa bland flickor och att 

kvinnor ofta drabbas av utmattningsdepressioner.   

Diskursivt konstruerade lösningar på sjunkande läsförståelse 

I den del av den mediedebatten som den här studien fokuserar på får den diskursiva 

konstruktionen tidiga insatser som lösning på den sjunkande läsförståelsen stort utrymme. 

Företrädare både för sittande regering och nuvarande utbildningsminister förespråkar tidiga 

insatser, så väl som oppositionen. Kanske kan den här politiska enigheten bidra till en stabilitet 

över tid i utbildningspolitiken. Man hänvisar till Finland och den aspekt av det finska 

skolsystemet som innebär att det finns många speciallärare och specialpedagoger i de tidiga 

årskurserna och att många elever får särskilt stöd tidigt och färre senare under skoltiden. Detta 

ställs i motsats till hur det fungerar i svenska skolor i dagsläget. Olika delar av finsk utbildning 

används i nationella debatter i olika länder för att motivera förändringar i utbildningspolitiken 
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och anpassas till de skiljelinjer som redan finns i den inhemska debatten (Takayama, Waldow & 

Sung, 2013). I Sverige är det just tidiga insatser och fler speciallärare och specialpedagogiska 

insatser tidigt som lyfts fram som framgångsfaktorer i det finska utbildningssystemet.  

Vad kan den diskursiva konstruktionen tidiga insatser få för konsekvenser i praktiken? 

Traditionellt sett har läsning ansetts vara främst lågstadiets lärares ansvar att lära ut, och senare 

svensklärarna. Skolverkets satsning Läslyftet och de tydligare kraven i kursplanerna tydliggör att 

ämnesspråk, läsning och skrivning inom varje skolämne är alla ämneslärares ansvar. NO-lärare 

ska lära ut hur eleverna skriver labb-rapporter och annan ämnesspecifik text, och de ska 

undervisa om hur eleverna bäst tar sig an ämnesspecifika texter. Tidiga insatser och språk-, läs- 

och skrivundervisning i alla ämnen genom hela skoltiden utesluter inte varandra. Den ena varken 

förutsätter eller omöjliggör den andra, det är två lösningar som kan existera parallellt. Det man 

däremot kan fråga sig är om konstruktionen tidiga insatser, som får större utrymme i den mediala 

debatten, både kan bero på och bidra till att upprätthålla den traditionella uppdelningen? Det är 

en uppfattning som historiskt sett varit stark. En möjlig konsekvens av den dominerande 

diskursiva konstruktionen tidiga insatser skulle kunna vara att ämneslärare på högstadiet förlitar 

sig på att alla elever ska ha en färdigutvecklad förmåga att ta till sig och förstå ämnets text kan 

göra att man är mindre förberedd på att undervisa utifrån den punkt där eleverna befinner sig. I 

ett speciallärarperspektiv är en viktig uppgift kompetensutveckling för lärare och att bidra med 

dessa perspektiv i förhållande till skolledningen på ett organisatoriskt plan. Det blir viktigt att 

vidga och problematisera den bild som förmedlas i mediedebatten och att utforma lämplig 

kompetensutveckling utifrån behov som identifieras på den aktuella skolan.  

En konsekvens av de diskursiva konstruktioner som finns i den offentliga debatten är att de 

bilder av verklighet som förekommer i mediedebatten kan bli till lösningar även i skolans 

praktik. Inte alla lärare är experter på läsning och läsförståelse. I grundskolans senare år är 

lärarna utbildade ämneslärare och läsning har traditionellt sett varit svenskämnets uppdrag. Min 

erfarenhet är att de flesta lärare är mentorer eller klassföreståndare och har samtal med elever 

och föräldrar om hur det går för eleverna i skolan. Om en elev har svårt att förstå vad hen läser 

och den lärare som har utvecklingssamtal med eleven har uppfattningen att bristande 

läsförståelse beror på att barn och unga läser för lite, då kommer åtgärden som läraren föreslår 

kanske vara att eleven helt enkelt ska läsa mer. Givetvis är mer läsning inte dåligt i sig, men 

behovet av att nyansera mediedebatten blir tydligt i exemplet. Den här nyanseringen är, som jag 

ser det, ett viktigt uppdrag för speciallärare och specialpedagoger. Lärare behöver ha bredare 

kunskap om läsförståelse och läsning för att i sådana samtal få syn på när andra typer av insatser 
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behöver sättas in. Risken är annars att elever inte blir uppmärksammade och inte får rätt sorts 

stöd när de har råkat i svårigheter med sin läsning.  

Implikationer för speciallärare 

Eftersom mediedebatten påverkar det allmänna medvetandet och hur gemene man uppfattar 

fenomen är det viktigt för professionella i skolan att kunna förhålla sig till de bilder som 

förekommer i mediedebatten. För att kunna förhålla sig till dessa bilder behöver speciallärare 

och specialpedagoger hålla sig uppdaterade med mediedebatten, för att kunna bidra med kritiska 

perspektiv på det som sägs och skrivs där. Detta är viktigt gentemot både andra pedagoger och i 

förhållande till skolledare. När det gäller frågor som läsförståelse, där alla pedagoger inte besitter 

samma kunskaper, är det angeläget att kunna vidga den smala, svartvita bilden och de lösningar 

och åtgärder som förekommer i den offentliga debatten i media. Forskning och nyanserade 

perspektiv på lösningar behöver lyftas fram. Tidiga insatser är en konstruktion som behöver 

nyanseras och problematiseras. Det behöver finnas en medvetenhet om att svårigheter med 

läsförståelse kan uppkomma även senare i skolan och det behöver finnas en beredskap att möta 

detta. En sammantagen bild av läsförståelse i den offentliga debatten är att det handlar om en 

instrumentell färdighet. Att lyfta komplexiteten och att vidga den smala synen på läsförståelse 

med sociokulturella perspektiv på kooperativt lärande är en viktig uppgift ur ett 

speciallärarperspektiv. En annan specialpedagogisk konsekvens av studiens resultat är att det blir 

viktigt att lyfta in aktuell forskning om läsförståelse i de pedagogiska och didaktiska samtalen i 

skolan, för att kunna arbeta med att utveckla arbetssätt och undervisningsformer på ett sätt som 

stödjer elevernas läsförståelse, för att kunna bidra med relevant kompetensutveckling och för att 

uppmärksamma de elever som behöver extra stöd för att utveckla sin läsning och hjälpa dem att 

göra detta på ett effektivt sätt.    

Slutligen 

Min ambition har varit att studera hur det skrivs om läsförståelse i den offentliga debatten och 

det har genom undersökningen framför allt visat sig att sjunkande läsförståelse används för att 

diskursivt konstruera en skola i kris. Egentligen handlar innehållet i materialet inte så mycket om 

läsning. Den sammanlagda bilden av skolan som konstrueras i den studerade praktiken är en 

skola i kris, med bristande ordning och reda, inkompetenta lärare som inte orkar eller kan och 

elever som är odisciplinerade och inkompetenta.  
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Förslag%till%vidare%forskning%

Under genomförandet av denna studie har nya intressanta frågor uppkommit. Det hade till 

exempel varit intressant att undersöka hur resultaten i Pisas läsförståelsetester förhåller sig till 

resultaten i läsförståelsedelen i de nationella proven i svenska. Proven riktar sig till samma 

åldersgrupp, men de nationella proven ingår i som ett betygsunderlag för slutbetyget i svenska, 

medan Pisas tester inte är betygsgrundande. Påverkar det resultaten? Att undersöka om resultaten 

i de olika testerna skiljer sig åt, på vilket sätt och vad det i så fall kan bero på skulle vara 

intressant att undersöka.  

En annan fråga att studera vidare är hur den sammantagna bilden av medias rapportering om 

läsförståelse ser ut. Vilka kommer till tals i medias rapportering? Får ett vidare perspektiv på 

läsning större utrymme i medias rapportering? Kommer fler läsforskare och insatta pedagoger till 

tals i medias rapportering jämfört med den mediala debatten?  

Ett ytterligare område som skulle vara intressant att studera närmre är hur den mediala debatten 

och medias rapportering följs åt över tid med policyförändringar, lagändringar och Skolverkets 

rekommendationer. Hur mediedebatten, medias rapportering och policyförändringar följs åt 

skulle vara ett intressant område att utforska, eftersom dessa faktorer följs åt på ett komplext sätt. 

Att fördjupa kunskapen om hur dessa samband ser ut är angeläget för att förstå skolan som en del 

i samhället. !  
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Rubrik Publicerad datum Typ Kod 

Skolbonusar – lättköpta resultat DN 2010-04-14 Ledare DN-10L1 

Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken   DN 2010-11-12 Debatt DN-10D2 

Lång väg kvar till Kunskapslandet   SvD 2010-12-0  Ledare SvD-10L3 

Aftonbladet 2010-12-09 page: 2 Aftonbladet 2010-12-09 Ledare AB-10L4 

”Elevers läsförmåga något som angår hela 
samhället” 

DN 2011-01-14 Debatt DN-11D5 

Är läsförståelsen hos dagens 15-åringar…? SvD 2011-01-21  Ledare SvD-11L6 

Idag har vi inte en skola för alla SvD 2011-01-22 Debatt SvD-11D7 

Alla som vill kan inte få bli lärare Aftonbladet 2011-02-09 Ledare AB-11L8 

Ingen rubrik tillgänglig SvD2011-03-13  Debatt SvD-11D9 

Lärarmyten är en del av skolans problem Aftonbladet 2011-04-17 Ledare AB-11L10 

Extra stöd bör sättas in tidigare SvD 2011-12-05   Debatt SvD-11D11 

"Regeringen blickar bakåt på en gammalmodig 
skolpolitik" 

DN 2012-03-23 Debatt DN-12D12 

Skillnaden växer mellan skolorna SvD 2012-05-04 Debatt SvD-12D13 

Bred kampanj ska stärka svenskarnas läsförmåga DN 2012-09-27 Debatt DN-12D14 

Försiktigt positiva resultat från skolan SvD 2012-12-12 Ledare SvD-12L15 

”Låt bildningen få större utrymme i public 
service” 

DN 2013-03-01  Debatt DN-13D16 

”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva 
och räkna” 

DN 2013-03-09 Debatt DN-13D17 
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Pojkar läser bara om män också läser DN 2013-04-08 Debatt DN-13D18 

Allt är inte pappornas fel SvD 2013-04-09 Ledare SvD-13L19 

Utan kött och blod DN 2013-04-24 Ledare DN-13L20 

Medborgargarden hör inte hemma i Sverige Aftonbladet 2013-06-06 Ledare AB-13L21 

Idrottande barn ska läsa mer SvD 2013-06-13 Debatt SvD-13D22 

Lärarledd läsning måste öka SvD 2013-06-30 Debatt SvD-13D23 

Politiker drömmer om listor DN 2013-07-18 Ledare DN-13L24 

Barn med läslust ger starkare demokrati Aftonbladet 2013-09-25 Debatt AB-13D25 

"Så ska vi vända regeringens djupa misslyckande 
i skolan" 

DN 2013-12-04 Debatt DN-13D28 

Skolan en nationell katastrof SvD 2013-12-04 Ledare SvD-13L27 

Nu är kunskap en klassmarkör igen Aftonbladet 2013-12-04 Ledare AB-13L26 

Vi behöver se pappa plocka upp en bok SvD 2013-12-04 Debatt SvD-13D29 

En bra skola orkar ha höga krav på alla barn Aftonbladet 2013-12-08 Ledare AB-13L30 

"Kommunerna har haft sin chans - staten måste ta 
över" 

DN 2013-12-09 Debatt DN-13D31 

Det krävs en skolkommission SvD 2013-12-11 Debatt SvD-13D32 

"Kunskapsraset en naturlig följd av förändrat 
samhälle" 

DN 2013-12-21 Debatt DN-13D33 

Skolans misslyckande är Björklunds ansvar Aftonbladet 2014-01-16 Ledare AB-14L34 

Långt ifrån optimalt upplägg SvD 2014-01-26 Debatt SvD-14D35 
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Öka likvärdigheten i skolan SvD 2014-02-10 Debatt SvD-14D36 

"Dataspelande inte orsak till dåliga 
skolresultaten" 

DN 2014-03-01 Debatt DN-14D37 

Gör den 8 mars till helgdag SvD 2014-03-08 Debatt SvD-14D38 

"Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade 
prov" 

DN 2014-03-24 Debatt DN-14D39 

Ointresserade särintressen SvD 2014-03-25 Ledare SvD-14L40 

Martin Widmark: Jag skäms över hur vi har svikit 
barnen i skolan 

DN 2014-04-07 Debatt DN-14D41 

Myter om läsning. Läsrörelsens chocksiffror är 
mer till för sin egen skull 

DN 2014-04-15   Debatt DN-14D42 

"Välfärden undermineras av vårt fokus på 
utvärderingar" 

DN 2014-04-19 Debatt DN-14D43 

"Läsaskrivaräknagaranti för lågstadiet införs 
2017" 

DN 2015-03-04 Debatt DN-15D44 

Alla barn måste få samma chans Aftonbladet 2015-04-02 103 Ledare AB-15L45 

Läsa först, programmera sen SvD 2015-04-06 Ledare SvD-15L46 

"Invandringens effekt på skolresultat kräver 
krafttag" 

DN 2015-07-29 Debatt DN-15D47 

Stärk nyanlända elever DN 2015-07-30 Ledare DN-15L48 

Kunskapsnationen Sverige är en falsk självbild SvD 2016-02-14   Ledare SvD-16L49 

Samhället sviker bruksortens barn Aftonbladet 2016-02-15 Ledare AB-15L50 

Varför pratar vi inte mer om Tyskland? SvD 2016-07-04 Ledare SvD-16L51 

"Kommunala skolornas brister större problem än DN 2016-07-22 Debatt DN-16D52 
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vinsterna" 

Jag läser, alltså är jag DN 2016-07-30 Ledare DN-16L53 

"Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i 
läsförståelse" 

DN 2016-08-04 Debatt DN-16D54 

Betala bara för framgång SvD 2016-08-07 Ledare SvD-16L55 

Studiero viktigare än läslov DN 2016-08-22 Ledare DN-16L57 

Namnbyte löser inget Aftonbladet 2016-08-22 Ledare AB-16L56 

Tumregel för skolan ett in, ett ut DN 2016-08-26 Ledare DN-16L58 

"Hur man än mäter faller svenska skolresultat 
kraftigt” 

DN 2016-09-24 Debatt DN-16D59 

Läsförståelse en grund till demokrati SvD 2016-09-25 Ledare SvD-16L60 

Jag är läraren som har gett upp SvD 2016-09-27 Debatt SvD-16D61 

Sluta tjata om barnens betyg Aftonbladet 2016-10-12 Ledare AB-16L62 

Varken kunniga eller kreativa SvD 2016-10-23 Ledare SvD-16L63 

Pisa visar varför språk är viktigt i alla ämnen SvD 2016-12-07 Debatt SvD-16D64 

Vänta med att korka upp flaskan, Fridolin Aftonbladet 2016-12-07 Ledare AB-16L65 

Nu måste vi ta tag i de stökiga eleverna Aftonbladet 2016-12-07 Debatt AB-16D66 

Pisa är bara början DN 2016-12-07 Ledare DN-16L67 

Ryktet om flumskolans död är överdrivet SvD 2016-12-07 Ledare SvD-16L68 

Nobelpriset påminner om våra svagheter SvD 2016-12-09 Ledare SvD-16L69 



Bilaga 2: Schematisk bild över diskursiva konstruktioner av orsaker till sviktande 
läsförståelse (underst) och lösningar (överst).  
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