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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the political discourses regarding ideals of the teacher 

profession in the Swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet in 1962. This is 

done through a critical discourse analysis of the editorial articles concerning school and 

teachers. The articles are categorized through the theories of the major functions of education 

formulated by Gert Biesta; qualification, socialization and subjectification.  

The analysis shows that the function of qualification is what is focused on most in 

relation to teachers’ role as educators. It is foremost Svenska Dagbladet that focuses on this 

function when emphasizing the importance of substantial education in all school subjects. 

Aftonbladet accentuates the socialization function of teachers’ role and advocates for a focus 

on raising democratic citizens. The subjectification function of the teaching profession 

through education is not as prioritized in the debate. All through the debate a kind of struggle 

for language can be found which shows how the papers ideological backgrounds exemplifies 

through their discourses. This is interpreted to have impacted social practices intending views 

and expectations on the teacher profession.  
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1.  Inledning 

Läraryrket har på olika sätt granskats och värderats genom historien. Vid införandet av 

Folkskolan 1842 lagstadgades skolplikten vilket innebar att skolundervisningen nådde ut till 

den breda massan. Varje medborgare i Sverige sedan dess har därför erfarenheter på olika sätt 

av skola och lärare vilket gett upphov till varierande förväntningar samt uppfattningar om hur 

lärare är eller bör vara. Dessa ideal synliggörs till exempel genom hur det talas om lärarrollen 

och skolan i mediala debatter. Genom att studera hur debatten tagit sig i uttryck kan implicita 

uppfattningar om läraryrket identifieras vilket kan generera förståelse för hur lärarideal 

formas. Hur debatten kring lärare sett ut ur ett historiskt perspektiv är intressant att undersöka 

för att förstå hur lärarideal i samhället präglas av samtidens syn på skolan och lärande. Därför 

kommer jag i den här uppsatsen att undersöka hur tidningsdebatten kring lärare tog sig i 

uttryck under 60-talet, närmare bestämt gör jag ett nedslag i debatten under 

grundskolereformåret 1962. Utifrån Aftonbladet samt Svenska Dagbladets ledarsidor är 

avsikten att identifiera vilka förväntningar utifrån politiskt sammanhang som den nya 

skolreformen förde med sig gällande de nya lärarna i grundskolan och hur de uttryckts i 

politiska diskurser. 

 

1.2. Grundskolereformens framväxt 
Under efterkrigstiden växte ett starkare ideal om demokratisering av skolan fram. Kyrkan 

hade länge ett stort inflytande över skolan men i och med strävan efter en mer demokratisk 

medborgarutbildning minskades kyrkans inflytande, något som tydligt kan märkas i 1919 års 

undervisningsplan. Genom Socialdemokraternas växande opinionsstöd i Sverige under 

efterkrigstiden blev det den socialdemokratiska politiken som fick störst påverkan på 

utbildningsutformningen. Skolan prioriterades av paritet och sågs som en viktig aspekt i 

framväxten av samhällets välfärd. Därav satsades mycket resurser på skolans utveckling 

under 1930-talet och framåt.1  

Från folkskolans införande 1842 fram till grundskolans införande 1962 var svensk skola 

och lärarprofession uppdelad mellan folkskola och läroverk där de sociala skiljelinjerna var 

tydliga. Det här påverkade folkskollärares och läroverkslärares status – ofta betraktades de två 

kategorierna som helt olika yrken. Uppdelningen har beskrivits som ett parallellskolesystem 

där det bland dessa båda fanns en statushierarki. Folkskolan var kopplad till den lägre 

                                                 
1 Henrik Edgren (2015), ”Folkskolan och grundskolan”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg 
(red.), Utbildningshistoria: en introduktion, s. 119 ff.  
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samhällsklassen och läroverket till de högre skikten.2 Traditionellt framhölls läroverkslärarna 

som mer ämnesfokuserade och folkskollärarna som mer fostrande då folkskolläraren 

förväntades fungera som en moralisk förebild.3 I takt med samhällets ökande krav på 

demokratisering ifrågasattes detta system. De flesta politiker såg ett behov av en ny form av 

enhetsskola, även om det rådde delade meningar angående hur den skulle organiseras.4  

Efter en rad skolutredningar och kommissioner under 1940-talet beslöts om en 

försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola. År 1962 skulle riksdagen ta ställning till 

propositionen gällande formandet av grundskolan. Det förslag som lades fram godkändes av 

riksdagen och blev grunden för dagens grundskola med tre faser; låg- mellan- och 

högstadium.5 Ekonomisk och geografisk demokratisering eftersträvades vilket innebar att 

man genom att införa en enhetsskola hoppades förbättra sociala och ekonomiska villkor för 

befolkningen. Den pedagogiska och organisatoriska strukturens förändring sågs som 

fundamental för att uppnå denna utveckling.6  

 

1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera hur lärarideal uttrycktes i politiska debatten gällande 

införandet av en enhetlig grundskola på Svenska Dagbladets samt Aftonbladets ledarsidor 

under reformåret 1962. Huvudfokus för uppsatsen är att identifiera politiska diskurser kring 

lärarideal. Detta kommer att genomföras utifrån en kritisk diskursanalytisk metod. Genom att 

identifiera och analysera hur diskurser formas och ser ut kan outtalade ideal urskiljas. 

Målsättningen är att få en uppfattning om vilka förväntningar av skola och lärare som 

porträtteras i media och utifrån det avgöra vilka explicita och implicita lärarideal som 

diskurserna präglas av utifrån tidningarnas olika politiska sammanhang. Frågeställningarna 

som uppsatsen strävar att besvara är: 

- Vilka lärarideal kan urskiljas utifrån diskurser kring skola och utbildning i Aftonbladet 

och SvD:s ledarsidor under året 1962? 

- På vilka sätt kan diskursernas lärarideal karakteriseras och vilka skillnader finns i de 

två olika tidningarnas syn på lärarrollen? 

                                                 
2 Edgren (2015), s. 113-130. 
3 Kerstin Skog-Östlin (1999), ”Att vara lärare - bilder ur två traditioner”, Utbildning & Demokrati, Vol 8, Nr 2, 
1999, s. 33-56. 
4 Edgren (2015), s.123 f.  
5 Edgren (2015), s. 121 ff.  
6 Carl Eber Olivestam (1986), Idé och politik. 2, De politiska partierna - skolan och ideologin: mellan två 
skolreformer: 1950-1962, s. 49. 
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1.4. Forskningsläge 

I detta avsnitt kommer redogöras för forskning som anknyter till studiet av politiska diskurser 

i media och hur det talas om lärarideal. Först kommer forskning som studerat politikens roll i 

skoldebatten att presenteras. Därefter kommer läraryrket och dess ideal att behandlas. 

Avslutningsvis kommer sedan att redogöras för forskning gällande massmedias roll i 

skoldebatten där dess funktion som opinionsbildare studerats.    

 

1.4.1. Skoldebattens politiska dimension då och nu 
Skola och utbildning har länge varit en del av den politiska debatten i media. För att kunna 

besvara frågeställningen angående vilka ideologiska ståndpunkter i anknytning till lärarideal 

som finns i den politiska diskursen är det relevant att presentera forskning gällande politiska 

dimensioner av skoldebatten. I avsnittet nedan behandlas forskning som berör det politiska 

läget kring skolreformen 1962 men även forskning beträffande skoldebattens politiska 

färgning under senare tidsepoker då detta kan ses ha formats utifrån den politiska 

läraridealsdiskursen. Historien säger något om nutiden och vice versa. 

Utbildningssociologen Sofia Persson behandlar i sin doktorsavhandling läraryrket och 

dess framväxt i Sverige. Hon studerar bland annat uppkomsten av grundskolläraryrket, vad 

som kännetecknat denna yrkeskategori och hur den uppkom.7 Det politiska utgångsläget i 

slutet på 1800-talet och in i 1900-talet beskriver Persson som delat i en högerallians, som 

bestod av samhällets kulturella och ekonomiska elit,  och en vänsterallians, bestående av 

liberaler ur medelklassen samt längre fram av socialdemokrater. Högeralliansens intresse 

kretsade främst kring de högre utbildningarna och läroverkslinjen. De förespråkade en fortsatt 

differentierad skola utefter klass och kön och därmed vidhålla de traditionella skolformerna.8 

Vänsteralliansen förordade möjligheten för individen att ändra social position och under 

mitten på 1900-talet menade man att detta kunde uppnås genom formandet av enhetsskolan. 

Meritokrati förespråkades där samhällets högre positioner skulle bestå av de kandidaterna 

som var mest kompetenta utan beaktande av klasstillhörighet. Dessutom var demokratin en 

alltmer viktig faktor vilket utvecklade strävandet efter en sekulariserad medborgarskola.9 

Folkskollärarna, som varit tydligast knutna till vänsteralliansens politiska utgångspunkter, var 

de som hade störst inverkan på skolans reformering då de enhetligt sammanflöt med 

                                                 
7 Sofia Persson (2008), Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, 
organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000.  
8 Persson (2008), s. 188 ff.  
9 Persson (2008), s. 188 ff.  
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vänsteralliansens välfärdsstatsbyggande och efterkrigstidens växande demokratiska och 

meritokratiska ideal.10  

Utbildningshistorikern Carl Eber Olivestam beskriver vilka politiska ställningstaganden 

som förekom i de olika politiska partiernas debatter under skolreformerna som genomfördes 

1950-1962.11 Han visar hur skolutredningen 1940 och senare skolkommissionen 1946 styrde 

debattens fokus från att ha handlat om att ge en gedigen kristendomsundervisning till att 

alltmer inriktas till att fostra demokratiska medborgare. En viktig aspekt i debatten om 

införandet av enhetsskolan kom att kretsa kring just kristendomsundervisningen och dess 

eventuella omformande i den nya skolan. Utvecklingen i samhällets syn på skolans viktigaste 

uppgifter menar Olivestam går att tolka i ljuset av efterkrigstidens strävan efter religions- och 

åsiktsfrihet efter ett världskrig dominerat av diktatoriska ledare och ickedemokratiska 

ideologier.12  

Även utbildningshistorikern Stig Munknäs resonerar kring olika politiska ståndpunkter i 

debatten i sin bok Tidningspressen och den nya skolan. Utifrån en mängd svenska tidningar 

med geografisk och politisk spridning studerar han hur ideologier förhållit sig till debattens 

många frågor under perioden 1946-1962 och hur de formulerats. De olika partierna uttryckte 

olika ståndpunkter i relation till propositionen gällande grundskolereformen. Munknäs menar 

att det är två tydligt framträdande positioner som kan urskiljas i debatten. Dels de mer 

konservativa ideologierna som ville kvarhålla utbildningens traditioner och såg skolans 

huvuduppgift av mer intellektuell art och därmed ville överlåta de mer fostrande delarna till 

hemmet. Dels den nya skolans företrädare som betonade skolans ansvar för individens hela 

personlighetsutveckling och därmed estetisk och social fostran utöver den intellektuella. Den 

nya skolans vision som uttryckt i tidningsdebatten var en demokratisk enhetsskola för alla 

elever vilket är jämförbart med Olivestams analys över efterkrigstidens fokus på att fostra 

demokratiska medborgare.13 

Den så kallade radikala utbildningspolitiken gällande framtiden för den nya skolan 

förespråkades främst av socialdemokraterna och de var en drivande aktör i genomförandet av 

enhetsskolan. Det mer konservativa synsättet företräddes starkt av högerpartiet som enligt 

Munknäs tydligast tar avstånd från reformförslaget i debatten men utan att ge något konkret 

                                                 
10 Persson (2008), s. 295 ff.  
11 Olivestam (1986).  
12 Olivestam (1986), s. 1 f., 32 ff. 
13 Stig Munknäs (1983), Tidningspressen och den nya skolan: en studie av tidningsdebatten under skolans 
reformperiod åren 1946-1962, s. 122 ff., Olivestam (1986), s. 1 f. 
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eget reformförslag.14 Högerpartiet hade gått in i 50-talet med ett annat utgångsläge än 

socialdemokraterna. Inledningsvis expanderade högerpartiets makt och vid valet 1958 var de 

det största oppositionspartiet innan de mötte stort nederlag i valet 1962. Detta nedåtgående 

röstunderlag var naturligtvis en viktig prioritering i partiet att försöka motverka och därför var 

skolfrågan inte i samma fokus som i det socialdemokratiska partiet. Olivestam menar att de 

istället för att komma med konstruktiva alternativ till socialdemokraternas förslag till 

skolförändringar snarare framstod som bakåtsträvande och tidsförskjutande.15 

Differentieringsfrågan, huruvida skolan skulle kvarstå delad eller sammanföras till en 

tydligare enhet, var en av de viktigare frågorna i debatten men även disciplinfrågor tog stort 

utrymme. Den generella uppfattningen inom högerpartiet var rädslan att kunskapsinlärningen 

skulle bli lidande i den nya skolformen.16 De var relativt eniga med socialdemokraterna 

gällande viljan att forma en enhetsskola och därmed uppnå ekonomisk och geografisk 

demokratisering. Däremot hade de en annan inställning till hur detta borde formas 

pedagogiskt och strukturmässigt. De förordade bevarandet av ett linjedelat högstadium i 

kontrast till den socialdemokratiska visionen om en enad skola. Dessutom fanns en splittring 

inom högerpartiet där en del ansåg att kristendomsundervisningen borde värnas och behållas i 

sin dåvarande ställning medan andra tyckte den borde modifieras.17 

Ett mer nutida exempel över debatten kring lärare och skola anträffas i 

utbildningspolitikforskaren Matilda Wiklunds avhandling i vilken hon studerar debattartiklar 

och ledarsidor i dagstidningen Dagens Nyheter under 1990-talet. Syftet är att studera hur 

diskursiva praktiker formar föreställningar om vad som konstituerar en god lärare. Detta görs 

genom att granska hur bilden av den gode läraren uttrycks i tidningsdebatten utifrån vilka 

utbildningsideal som porträtteras.18  

Den diskursiva praktik hon studerar finner hon vara en diskussion mellan en nyliberal 

samt en nykonservativ linje där strävan är att ena dessa varav socialdemokratiska tankelinjer 

sätts som motpol. Bilden av skolan som gestaltas är en skola i kris där kunskapsnivåerna 

sjunker och kvalitén på undervisningen alltmer försämras. Wiklund konstaterar att den 

socialdemokratiska diskursen alltmer förefaller anamma ett traditionellt borgerligt språkbruk 

då den behandlar välfärdsreformer genom användandet av nyliberala idéer och tankar som 

                                                 
14 Munknäs (1983), s. 15 ff.  
15 Olivestam (1986), s. 145.  
16 Munknäs (1983), s. 15 ff. 
17 Munknäs (1983), s. 15 ff., Olivestam (1986), s. 145. 
18 Matilda Wiklund (2006), Kunskapens fanbärare: den goda läraren som diskursiv konstruktion på en 
mediearena, tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-730 (Hämtad 2019-05-02). 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-730
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argument.19 Hon urskiljer fyra aspekter av lärarens yrkesutövning som präglar 

tidningsdiskursens gestaltning av ”den gode läraren”: den ämneskunnige läraren, den 

kravställande och tydliga ledaren, resultat- och kvalitetskontrollanten samt 

värdegrundsföreträdaren. Alla dessa aspekter sammanfaller med en nyliberal diskurs där den 

politiska lösningen beskrivs som att vara ökad kunskapsinlärning och disciplin.20 

 

1.4.2. Yrkesideal och bilden av läraren 
I en uppsats som kretsar kring lärarideal förefaller det naturligt att fundera över vad som 

utmärker läraryrket och hur lärarideal ter sig i samhället nu men även hur de har formulerats 

historiskt. Här nedan återges en sammanställning av både nutida och historisk forskning som 

gör anspråk att beskriva just denna typ av kontextbundna ideal. 

Kajsa Falkner, som forskat i pedagogik, undersöker läraryrket som profession och 

huruvida det går att uppfatta som en sådan. Hon lyfter fenomenet att lärare ofta uppfattats som 

semiprofessionella då de inte anses uppfylla alla krav för en professionalitet. Läraryrket 

beskrivs som att ligga i gränslandet mellan lekman och expert. Detta resonerar hon kan bero 

på att läraryrket är ett yrke som samhället, både privatpersoner, media och statliga aktörer, har 

många åsikter kring hur det ska utföras, något som inte drabbar till exempel advokater eller 

läkare i samma utsträckning.21 Detta kan jämföras med pedagogikforskaren Tomas Englunds 

beskrivning av hur massmedia haft stor effekt på den utbildningspolitiska debatten. Ett 

exempel som lyfts av Englund är tv-serien 9a som producerades av SVT där ”expertlärare” 

ges i uppgift att hjälpa ”vanliga” lärare vid ett högstadium att bli bättre pedagoger och 

därigenom förbättra elevernas skolprestationer.22 

Englunds bok är skriven inom ramen för det riksbanksfinansierade projektet ”Den gode 

läraren” vilket ser bilden av den gode läraren som en social konstruktion och därför vill 

studera hur de diskursiva praktikerna gällande lärare ser ut och har konstruerats i den 

utbildningspolitiska debatten. Englund beskriver hur det i Sverige länge fanns ett tudelat 

lärarideal mellan läroverkslärare och folkskollärare. I efterkrigstidens följd verkar idealet 

främst sammanfallit med folkskollärarbilden. Englund ifrågasätter dock om detta gick i linje 

med läraryrkets professionalisering och om folkskollärarna var de mest kompetenta. Han 

                                                 
19 Wiklund (2006) s. 203 ff.  
20 Wiklund (2006), s. 193 ff., 205. 
21 Kajsa Falkner (1996), Lärarprofessionalitet och skolverklighet: en diskussion om 
professionaliseringssträvanden i det senmoderna samhället, 18 f. 
22 Tomas Englund, (2012) ”Inledning: Läraren i samhällsomvandlingen. Den gode läraren som diskursiv 
konstruktion på olika samhälleliga arenor”, i Tomas Englund (red.), Föreställningar om den goda läraren, s. 14. 
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menar att folkskolläraryrkets förstärkta position också gav upphov till läroplaners tydligare 

betoning på fostran då detta varit starkare formulerat bland folkskollärare jämfört med bland 

läroverkslärare. Läroverkslärare hade länge betonat ämneskunskapen som det mest centrala 

men detta kan ses ha fått stå tillbaka i reformeringen av skolan.23 

Pedagogikforskaren Sven Hartman presenterar tre utbildningshistoriska perspektiv på 

läraryrket som profession: praktikerperspektivet, värdeperspektivet och 

vetenskapsperspektivet. Med praktikerperspektivet menas lärarens praktiska kunskaper, 

såsom pedagogiska metoder i undervisningen, bemötandet av elever etcetera. 

Värdeperspektivet innefattar läraryrkets ideologiska dimension där lärarens förmåga att 

överföra religiösa och moraliska värderingar i förberedandet för samhällslivet aktualiseras. 

Vetenskapsperspektivet på lärarprofessionen menar Hartman växte fram i formandet av 

grundskolan från mitten av 1900-talet då vetenskapliga perspektiv ansågs viktiga att föra in i 

lärarutbildningen.24 

Denna tydligare koppling till vetenskaplig forskning menar Falkner är en viktig del av 

läraryrkets professionaliseringsprocess. Hon hävdar att denna strävan för läraryrkets ökade 

professionalisering pågått sedan utbildningspolitiska beslut 1946 som strävade efter en 

enhetlig lärarkår över de olika lärarkategorierna, vilket var målet som föregick 

grundskolereformen. Några aspekter som användes för att tillskriva läraren professionalitet 

var ökad disciplin och större vikt vid utvecklandet av intellekt. Denna 

professionaliseringsprocess kan dock ses som en form av styrning av utbildningspolitisk 

maktcentra då lärarna inte var delaktiga i beslutet att införa enhetsskolan.25 

Pedagogikforskaren Carina A. Holmgren visar i sin avhandling Formandet av den 

entreprenöriella läraren hur en nyliberal diskurs varit en drivande faktor i skapandet av ideal 

avseende entreprenöriellt lärande i svensk skola och på så sätt fungerat som en 

styrningsteknologi. Utifrån att samhället har ett ideal att fostra företagsamma medborgare och 

därmed främja företagstillväxten ställer det krav på lärarprofessionen att undervisa elever 

utifrån entreprenöriella förhållningssätt. Det finns oskrivna regler och ofta omedvetna 

förväntningar på att lärarna ska leva upp till målet att forma och utbilda företagsamma elever. 

                                                 
23 Englund (2012), s. 10-28. 
24 Sven G. Hartman (2012), Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, 
354 ff. 
25 Falkner (1996), s. 26 ff.  
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Synen på företagsamhet som något eftersträvansvärt och dess funktion som normerat ideal 

påverkar och förstärker i sin tur den nyliberala diskursen i utbildningssammanhang.26 

Utifrån lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta med entreprenörskap i skolan 

undersöker Holmberg vilka olika typer av lärare som kan urskiljas genom diskursen. De 

egenskaper som karaktäriserar den nya lärarrollen med fokus på entreprenöriellt lärande sätts i 

motsatsförhållande till den ”gamla” lärarrollen som då värderas lägre och den nya värderas 

högre.27 Denna dikotomi där den gamla lärarrollen jämförs med den nya är något som kan 

härledas även historiskt och jämföras med Englunds beskrivning av hur folkskolläraren sågs 

som ideal i den nya skolan under tidsperioden för grundskolereformen medan 

läroverksläraren ansågs som bakåtsträvande.28 De lärarroller som Holmgren uppfattar som 

möjliga för att främja ett entreprenöriellt lärande menar hon förstärker den nyliberala 

diskursen i skolan.29 

Utbildningsfilosofen David T. Hansen utforskar vilka föreställningar som finns i det 

moderna samhället gällande vad en lärares yrke essentiellt förväntas innehålla. Han beskriver 

två föreställningar som grundläggande vilka betonas olika beroende på sammanhang och 

ideologisk ståndpunkt; focus on means och focus on ends. Focus on means innebär fokus på 

läraryrket som medel och vilka slags aktiviteter detta medel innefattar. Lärarens arbetes olika 

delar ses som utförda av legitimerade individer och tydligt uppsatta så som att förmedla 

kunskap till elever. Läraryrket ses som en profession som består av specialiserade 

yrkesutövare.30 Focus on means-begreppet kan jämföras med Hartmans tidigare nämnda 

beskrivning av lärarprofessionen utifrån praktikerperspektivet där läraryrkets praxiskunskaper 

betonas.31  

Den andra grundläggande föreställningen focus on ends inriktar sig på vad lärarens 

yrkesutövning ger för konsekvenser och slutresultat. Resultaten handlar dels om akademiska 

kunskapstillägnanden men även om socialiserande in i samhället och förberedelse till att vara 

produktiva deltagare i det ekonomiska systemet. En ytterligare aspekt av focus on ends-

perspektivet som betonats av vissa är lärarens roll att föra vidare politiska eller religiösa 

uppfattningar.32 Det tidigare redogjorda läraridealet i det moderna svenska samhället 

                                                 
26 Carina A. Holmgren (2018), Formandet av den entreprenöriella läraren: entreprenöriellt lärande som 
styrningsteknologi, tillgänglig: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1241583/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 
2019-05-02).  
27 Holmgren (2018), s. 151 ff.  
28 Englund (2012), s. 19 ff.  
29 Holmgren (2018), s. 197. 
30 David T Hansen, (2001), Exploring the moral heart of teaching: toward a teacher's creed, 1 ff. 
31 Hartman (2012), s. 354. 
32 Hansen (2001), s. 1 ff. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1241583/FULLTEXT01.pdf
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angående det entreprenöriella lärandet som Falkner resonerar kring kan ses som ett exempel 

på focus on ends-perspektivet då det syftar till att forma en viss typ av elever som är 

företagsamma med en uppsättning nödvändiga kunskaper för att uppnå detta.33 

 

1.4.3. Massmedias roll i skoldebatten 
Medier har en central roll i samhället och i samhällsmedborgarnas liv. Dessutom finns ett 

starkt band mellan medial framställning och politik. Det finns en mängd forskning som 

behandlar hur samhället påverkas av massmedia. Då denna uppsats kretsar kring politiska 

diskurser och dess opinionsbildande ses det som motiverat att studera tidigare forskning 

gällande massmedias roll i skoldebatten vilket redogörs för nedan.  

Vad som skrivs i media eller tas upp på nyhetssändningar i TV kan ge politiska 

konsekvenser och vice versa. Journalistikforskaren Jesper Strömbäck menar att medierna har 

makt över tanken och är med och formar individers åsikter och uppfattningar om 

verkligheten.34 Detta fenomen kallas för framing theory vilket beskriver hur människor styrs 

av mediers gestaltning av fenomen och företeelser i samhället. Detta påverkar i sin tur hur 

individer ser på verkligheten och vilka åsikter och uppfattningar som dessa utvecklar. Utifrån 

detta utövar media en stor makt i samhället och demokratin.35 

I artikeln Media´s impact on Educational policies and practices: Political Spectacle and 

Social Control av Gary L. Anderson, professor i pedagogiskt ledarskap, återges hur medias 

framställning av skola och utbildning ger konsekvenser för utbildningens utformning. Han 

beskriver hur media länge haft en central roll i främjandet av social agenda och att detta 

förstärkts av framväxten av ett digitalt samhälle. Den mediala framställningen av skolvärlden 

påverkar således vår bild av skola och utbildning.36 Detta kan ses som ett liknande 

resonemang som det Strömbäck presenterar utifrån framing theory.37 Anderson menar att 

media har en viktig demokratisk roll men dess framställning av problem och 

samhällsfenomen behöver ifrågasättas istället för att accepteras som en objektiv sanning. För 

att kunna upprätta och utveckla läraryrkets status behöver den bilden som porträtteras av 

media ifrågasättas.38  

                                                 
33 Falkner (1996). 
34 Jesper Strömbäck (2004), Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt, s. 23 
ff. 
35 Strömbäck (2004), s. 40.  
36 Gary L. Anderson (2007), “Media's Impact on Educational Policies and Practices: Political Spectacle and 
Social Control”, Peabody Journal of Education 82:1, s. 103-120, DOI: 10.1080/01619560709336538.  
37 Strömbäck (2004), s. 40. 
38 Anderson (2007), s. 117 ff. 
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Pedagogikforskarna Jill Blackmore och Pat Thomson skriver i en artikel hur 

australiensisk och engelsk nyhetspress är en stor faktor i bildandet av uppfattningar och bilder 

av rektorer och huvudlärare i Australien. Författarna menar att medias gestaltning av skolan 

som kämpande och i pågående nedgång är ett sätt att kritisera den statliga makten. Eftersom 

rektorer och andra lärare är de som står som representanter för skolan blir konsekvensen av 

svartmålandet av skolan att dessa uppfattas som undermåliga. Media blir därigenom en kanal 

för att föra igenom politiska agendor av olika politiska partier.39   

En liknande slutsats dras av utbildningsvetaren Sue Thomas i hennes artikel The Trouble 

with Our Schools': A media construction of public discourses on Queensland schools där hon 

studerar hur media i nyhetsartiklar gestaltar nyhetshändelser gällande skola och hur det i sin 

tur påverkar bilden av lärare och utbildning i skolor i Queensland, Australien. Hon visar hur 

lärare ofta presenteras i negativ dager i de tidningar hon studerar och hur detta i sin tur får 

konsekvenser för allmänhetens uppfattning om lärare och skolan i stort. Bilden som målas blir 

den av skola i konstant kris. Hon menar att detta påverkar den utbildningspolitiska debatten 

och även varit grund för utbildningspolitiska beslut som fattats i landet.40 

Ett svenskt exempel återfinns i pedagogikforskaren Maria Folke-Fichtelius studie. Hon 

undersöker vilken roll massmedia har i opinionsbildande samt vilken konsekvens detta får för 

utbildningspolitik och debatten kring utbildningspolitiska beslut i Sverige. Genom att studera 

debatten avseende nationella proven och dess medierapportering i radio, press och TV 

eftersträvades att se vilken roll den spelade i utbildningspolitiska kommunikationen. I studien 

framgår att massmedias drev i debatten varit en betydande orsak till fattandet av vissa 

utbildningspolitiska beslut.41  

Medieforskaren Anna Wahlgren resonerar över vilken roll DN debatt och SvD:s 

brännpunkt spelar för samhällsdebatten i Sverige. Hon beskriver hur DN:s debattsida 

kritiserats för att ta alltför stor plats i samhällsdebatten och ha stor påverkan på den politiska 

dagordningen.42 I sin studie undersöker hon vilken genomslagskraft de båda debattsidorna har 

för den offentliga debatten och visar att ungefär var femte debattinläggtas upp av andra 

                                                 
39 Jill Blackmore & Pat Thomson (2004), “Just ‘good and bad news’? Disciplinary imaginaries of head teachers 
in Australian and English print media”, Journal of Education Policy, 19:3, s. 301-320, DOI: 
10.1080/0268093042000207638.  
40 Sue Thomas (2003), “'The Trouble with Our Schools': A media construction of public discourses on 
Queensland schools”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 24:1, s. 19-33, DOI: 
10.1080/01596300303030.  
41 Maria Folke-Fichtelius (2003), Utbildningspolitik och medielogik: en fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan.  
42 Anna Wahlgren (1998), DN Debatt och Brännpunkt: en studie i vad debattforumen i Dagens Nyheter 
respektive Svenska Dagbladet betyder för samhällsdebatten, s. 1. 
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medier. Hon konstaterar att det ofta är i tidningarnas ledarsidor som debattinläggen 

kommenteras. Wahlgren menar vidare att debattinläggen har betydelse för samhällsdebatten 

och att redaktörerna är de som sätter dagordningen då det är de som beslutar vilka 

debattinlägg som kommer till tals. Därmed har debattsidorna en stor påverkan i 

samhällsdebatten och fungerar som en kommunikationskanal för politiker.43   

 

1.4.4. Sammanställning och koppling till studiens målsättning 
Utifrån forskningsläget som presenterats i detta avsnitt kan konstateras att politiska 

skiljelinjer var evidenta i debatten samt att olika ståndpunkter uttrycktes gällande skolans nya 

utformning. Ideal i hänsyn till lärarrollen har genom historien pendlat mellan olika aspekter 

av läraryrket som betonats som extra viktiga. Dessutom visar forskningen att media haft en 

betydande roll i bildandet av opinion avseende lärare och skola. Det är främst den borgerliga 

diskursen i relation till skolan som lyfts i tidigare forskning. 

Genom studiet av Aftonbladets och SvD:s ledarsidor eftersträvas att i denna uppsats 

konkretisera vilka ideal som just dessa diskurser gett uttryck för i anknytning till lärarideal. 

Resonemang kommer föras kring hur de ideal som tidningarnas politiska diskurser 

kommunicerar varit en del i att påverka samhällets uppfattningar om lärares yrkesroll och vad 

de förväntas åstadkomma genom den. Uppsatsens strävan utifrån forskningsläget som 

beskrivits är därför att studera lärarideal utifrån en viktig tidpunkt i den svenska skolans 

historia och se vilka lärarideal som präglade olika politiska diskurser. En socialdemokratisk 

diskurs jämförs med en borgerlig vilket kan medföra en djupare förståelse för hur lärarideal 

växt fram historiskt och vilka delar av läraryrket som ansågs särskilt viktiga just i anslutning 

till formandet av den enhetliga grundskolan. Vidare är målsättningen att finna kopplingar 

utifrån historisk kontext till dagens uppfattningar om lärarens roll.  

  

1.5. Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats teoretiska utgångspunkter utgörs av två aspekter. Den första består av teorier 

angående språkets konstituerande av verkligheten vilket beskrivs genom begreppet diskurs. 

Den andra aspekten utgår från pedagogikfilosofen Gert Biestas sammanställning av vad som 

kan uppfattas som skolans huvuduppgifter.44 Här nedan följer ett mer detaljerat resonemang 

                                                 
43 Wahlgren (1998), s. 35 ff. 
44 Gert Biesta (2010), Good education in an age of measurement: ethics, politics, democracy. 
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kring dessa utgångspunkter. Först presenteras socialkonstruktionismen samt diskursbegreppet 

och därefter presenteras Biestas teorier. 

 

1.5.1. Diskurs och språkets sociala konstruktion av verkligheten 
Social konstruktionism, menar psykologen Vivien Burr, är synen på verkligheten som något 

som formas, omstruktureras och utvecklas av mänsklig interaktion. Det står i motförhållande 

till positivismens syn på verkligheten som yttre observerbart objekt. Eftersom världen ständigt 

konstrueras behövs en kritisk blick för att avgöra vad som kan ses som fakta och kunskap. 

Människan har format uppfattningar om sin omvärld som genom kulturen överförts i 

historien, alltså är den kunskap och de uppfattningar vi har om vår omvärld knutna till kultur 

och historisk kontext. Det främsta redskapet för den sociala konstruktionen är språket. Det är 

genom språket som koncept och föreställningar om världen reproduceras och omdanas. Detta 

fenomen av språkets konstituerande funktion beskrivs allt oftare utifrån teorier kring 

diskurser.45 

Diskurs är ett mångtydigt begrepp som är frekvent använt men svårdefinierat. Med 

hänsyn till detta kan kritik mot diskursteorin lyftas då den anses vara komplicerad att 

precisera. För att tydliggöra diskursteorin och dess gynnande möjligheter är det därför viktigt 

att definiera begreppet diskurs. Foucault är en förgrundsfigur för diskursbegreppet och många 

av hans texter studerar språkliga praktiker som diskurser och vilka maktstrukturer som är 

kopplade till dessa.46 Burr citerar Foucault som beskriver diskurser som ”practices which 

form the objects of which they speak”.47 Med detta menas att diskurser är praktiker som är 

med och formar verkligheten de behandlar. Diskurser utformas i situationer då människor 

uttrycker sig i tal eller skrift.48 I kontexten för denna uppsats är det de båda tidningarnas 

ledarsidor som ger uttryck för diskurser kring lärare.  

Diskursteorin är grundad i social konstruktionism vilken förutsätter, som tidigare nämnt, 

att språket är med och formar verkligheten som vi uppfattar den. Således innebär det att sättet 

vi talar eller skriver om en företeelse säger något om hur vi uppfattar denna. Diskursen bidrar 

även till reproducerandet av sig själv då den upprätthåller kulturella och ideologiska 

ståndpunkter. Den kan beskrivas som en form av implicita regelsystem för vad som får 

uttryckas och hur. Diskursen fungerar även ofta som ramverk för vem som får uttrycka sig 

                                                 
45 Burr (2003), s. 1-28. 
46 Göran Bergström & Linda Ekström (2018), ”Tre diskursanalytiska inriktningar”, i Kristina Boréus & Göran 
Bergström (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 253 ff. 
47 Burr (2003), s. 64.  
48 Burr (2003), s. 66.  
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och under vilka omständigheter. Då diskurser är under ständig konstruktion är dessa 

sammansättningar och ramverk dynamiska och föränderliga.49 Teorier kring diskurs ger en 

grund till denna uppsats syfte, nämligen att tolka hur politiska ideologier formar bilden av 

läraren utifrån SvD:s och Aftonbladets ledarsidor. För att texterna ska kunna antas säga något 

om sammanhanget de uppstått i är diskursteorin därför en god grundval till vidare analys. 

Diskursbegreppet, som det behandlas av Foucault, beskrivs av Borgström och Boréus 

som att det kan ses utifrån två olika perspektiv, det arkeologiska och det genealogiska. Det 

arkeologiska arbetssättet ser på diskurser i historien och eftersträvar att kunna säga något om 

diskurser utifrån den kontext där diskursen uppstått. Det genealogiska perspektivet studerar 

diskurser utifrån ett nutidsperspektiv där diskurser ses som sammankopplade i ett vidare fält 

av diskurser som påverkar varandras utformning i en växelverkan utifrån olika 

maktaspekter.50 I den här uppsatsen innebär det alltså att utifrån ett arkeologiskt perspektiv 

kan diskurser kring lärare ses utifrån sin historiska kontext av lärarideal under 1960-talet. 

Utifrån ett genealogiskt perspektiv ses diskursen som formad med hänsyn till och med 

påverkan av de politiska diskurser som florerade i samhället då och därigenom påverkat hur 

diskursen ser ut idag. Jag kommer främst utgå från det arkeologiska perspektivet då jag 

utifrån den historiska kontexten studerar grundskoledebatten men även genealogiska aspekter 

kommer att lyftas då diskursen under 1962 kan anses ha påverkats dagens politiska diskurser 

kring lärare. 

Diskurser innehåller även aspekter av makt och maktrelationer då de fungerar som 

upprätthållare av förståelser av företeelser men även som rivaler sinsemellan att föra fram ett 

budskap. Ett tydligt exempel är just politiska diskurser där målet är att föra fram en politisk 

agenda och samtidigt ofta misskreditera motstående part. Diskurserna blir på detta sätt 

konkurrenter till varandra. Makt är i detta sammanhang inte nödvändigtvis en negativ aspekt 

utan kan istället vara ett medel för att vidareutveckla olika sammanhang och företeelser.51 

Genom diskursens maktanspråk präglar den även hur vi utformar våra sociala praktiker. 

Diskurser påverkar alltså våra handlingsmönster.52  

Norman Fairclough har utformat en metod för att kunna undersöka ideologiska 

maktanspråk i diskurser och dess relation till sociala praktiker vilken kallas kritisk 

                                                 
49 Göran Bergström & Kristina Boréus (2012), ”Diskursanalys”, i Göran Bergström & Kristina Boréus 
(red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 353 ff. 
50 Borgström & Boréus (2012), s. 359 f.  
51 Bergström & Ekström (2018), s. 255 f.  
52 Burr (2003), s. 75. 
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diskursanalys, CDA.53 Diskurser formar ur detta perspektiv inte bara verkligheten, utan 

verkligheten kan studeras genom diskurser. Diskurser ses vara en del av upprätthållandet av 

maktförhållanden vilket benämns som ideologiska effekter. Den kritiska aspekten av denna 

metod innefattar identifierandet av dessa maktförhållanden och hur de påverkar den sociala 

praktiken.54  

Fairclough har utvecklat den tredimensionella modellen där han beskriver 

kommunikativa händelser som att bestå av tre dimensioner; text, diskursiv praktik samt social 

praktik.55 Alla dessa utgör en del i analysen av en diskurs. Textanalysen fokuserar på 

diskursers lingvistiska uttryck medan den diskursiva praktiken analyserar hur diskurser 

bygger vidare på redan existerande diskurser. Det är genom den diskursiva praktiken som 

texten och den sociala praktiken formar och formas vilket är det centrala målet att studera 

genom CDA. Det finns hierarkier diskurser emellan vilket innebär att diskursen influerar den 

sociala praktiken i varierande omfattning. Detta beror på att diskurser är bärare av ideologier 

vilket medför en hegemonisk konkurrens vilket kan beskrivas som en kamp om språket.56 Det 

är just den diskursiva praktikens dimension och dess påverkan på den sociala praktiken som 

framförallt kommer att studeras i denna uppsats. Den tredimensionella modellen kommer att 

användas som utgångspunkt för analys i uppsatsens avslutande diskussion. 

 

1.5.2. Skolans huvudfunktioner utifrån Gert Biesta 
Gert Biesta resonerar i sitt verk Good Education in an Age of Measurement kring vad som 

utmärker god utbildning. I modern tid har de mätbara kunskaperna blivit allt mer värdesatta, 

men vilka kunskaper är det som eftersträvas? Han beskriver hur effektivitet blivit en högt 

värderad egenskap i utbildning och efterlyser att effektiviteten därför definieras och målen för 

utbildningen tydliggörs. I linje med denna önskan formulerar och teoretiserar han vilka som 

kan anses vara skolans huvudsakliga mål och funktioner.57 Hans teorier är utvecklade utifrån 

den moderna skolan men han resonerar även kring hur vissa av dem varit mer accentuerade 

historiskt. Därför vill jag i denna uppsats tillämpa dessa i en historisk kontext och studera om 

de historiskt kan ses ha utgjort grund för lärarideal. 

Biesta sammanfattar skolans huvudfunktioner som att vara kvalifikation, socialisation 

samt subjektifikation. Med kvalifikation menas den kvalificerande roll utbildningen har att 

                                                 
53 Fairclough (2010), Critical discourse analysis: the critical study of language.  
54 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 68 f.  
55 Fairclough (2010), s. 131-137. 
56 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 74-81.  
57 Biesta (2010). 
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förbereda de studerande kunskapsmässigt både för individuella insikter men även för ett 

arbetsliv. Detta innebär att eleverna ges den kunskap samt de kompetenser och förståelser de 

behöver för att kunna utföra uppgifter inom olika områden i livet. Det handlar dels om 

praktiska kunskaper för att klara ett vardagsliv och dels teoretiska kunskaper som kan ge 

möjligheter till vidare utbildning men som även ger förståelse för samhällsfrågor. 

Kvalifikationsfunktionen av utbildningen menar Biesta ha varit starkt betonad historiskt, ofta 

utifrån ekonomiska motiv då dessa kunskaper behövts för att bygga upp samhället.58  

Den kvalificerande kunskapen utbildningen ger i fråga om samhällsfrågor har också en 

socialiserande effekt. Med socialisation avses att de studerande ska socialiseras till en 

integrerad, deltagande del av samhället. Det resulterar i att elever blir delar av aktuella 

sociala, kulturella samt politiska strukturer. Dessutom fungerar det som ett verktyg att forma 

elever efter rådande normer utifrån politiska eller religiösa intressen. Socialisationsfunktionen 

har ibland använts mycket medvetet, till exempel för att för igenom politiska agendor, men 

den kan även argumenteras som att alltid vara en oundviklig effekt av utbildning då värden 

och traditioner överförs omedvetet.59  

Den tredje utbildningsfunktionen benämner Biesta som subjektifikation vilken innebär att 

de studerande utvecklar förmågan att förhålla sig som självständigt subjekt till samhället och 

formar egna åsikter och ett kritiskt förhållningssätt. I och med detta formas eleven som en 

egen individ i relation till den stora massan. Subjektifikation har utifrån detta ibland tolkats 

som att stå i motsättning till socialiseringsfunktionen som strävar att integrera individen i det 

stora samhället. Biesta menar dock att subjektifikation kan sammanföras med de båda 

kvalifikations- och socialiseringsfunktionerna. Han hävdar att utbildningen tillför, eller bör 

tillföra, en individuell utveckling av eleven som subjekt. I en ideal utbildning ska dessa tre 

funktioner alltså samverka menar Biesta.60  

Om dessa är skolans huvudfunktioner, vilket är denna uppsats teoretiska utgångspunkt, 

bör således läraren som är utförare av skolans uppdrag vara förväntad att utföra dessa. Biestas 

teoretiska förklaring används i denna uppsats som en utgångspunkt för uttolkandet av 

lärarideal i de studerade artiklarna. Genom att använda de tre funktionerna kvalifikation, 

socialisation samt subjektifikation som analysverktyg kan dessa säga något om de båda 

tidningarnas diskursiva konstruktioner av lärare och vilka olika lärarideal de företräder. 

Därför vill jag utifrån dessa teoretiska beskrivningar av skolans uppdrag, och därmed lärarens 

                                                 
58 Biesta (2010), s. 19 ff.  
59 Biesta (2010), s. 20. 
60 Biesta (2010), s. 21. 
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roll, utforska vilka lärarideal som uttrycks i diskursen i mitt empiriska material och se 

huruvida de sammanfaller med Biestas teoretisering. Denna kategorisering kan även ge insyn 

i de olika ideologiska ställningstaganden som uttrycks i de politiska diskurserna utifrån vilken 

funktion som betonas mest i de respektive politiska diskurserna.  

 

1.6. Metod 
Metoden som använts för att besvara denna uppsats frågeställningar är en kritisk 

diskursanalys tillsammans med en idéanalytisk ansats. Diskursanalys är tätt förknippad med 

sin teoretiska bakgrund och det går inte att skilja på analysen som sådan och dess filosofiska 

utgångspunkt. För att möjliggöra genomförandet av en diskursanalys måste alltså teorierna 

gällande diskurser accepteras.61 Begreppet diskurs har, som tidigare nämnts, definierats på 

olika sätt i olika sammanhang. Detta väcker ibland kritik mot diskursanalysen som metod då 

det är svårt att avgöra vad diskurser innebär och därmed kunna analysera dessa. Denna 

uppsats utgår från definitionen att diskurser är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

och att diskursen är med och konstituerar verkligheten.62 Diskursbegreppet innebär att språket 

inte endast beskriver en objektiv verklighet utan är med och formar och ger perspektiv på 

verkligheten.63 Således bedöms en kritisk diskursanalytisk metod vara ett effektivt sätt att 

angripa frågeställningarna i denna uppsats som vill studera tidningars framställning av lärare 

utifrån deras politiska diskurser och hur dessa påverkat opinionsbildningen.  

Då en kritisk diskursanalys utgår från text och dess formuleringar innebär det att den 

genomförs genom läsarens tolkning av uttrycken för kommunikativa handlingar i diskurser. 

En problematik med detta kan vara att analysen utgår från subjektiva uppfattningar. Alla 

kvalitativa undersökningar innefattar dock ett element av läsarens tolkning, detta kan medföra 

alternativa ingångsvinklar på tidigare studerat material eller ge nya perspektiv till liknande 

studier. Genom en kritisk diskursanalys eftersträvas belysa ideologiska aspekter av diskursers 

utformning. Därmed har den kritiska diskursanalysen fastställts som en god metod för denna 

studie då den strävar undersöka politiska diskurser vilka har studerats utifrån andra 

angreppssätt tidigare.  

En idéanalys tar sin utgångspunkt i intresset för historiska, kulturella samt sociala 

aspekter och dess påverkan på politiska och ideologiska ställningstaganden.64 Då den här 

                                                 
61 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 10. 
62 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 7, 67.  
63 Bergström & Ekström (2018), s. 255. 
64 Göran Bergström & Per-Anders Svärd (2018), ”Idé- och ideologianalys”, i Kristina Boréus & Göran 
Bergström (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 138.  
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uppsatsen syftar till att undersöka idéer gällande lärarens roll historiskt och hur dessa 

uttryckts på politiska sätt i media är därför en idéanalys ett användbart verktyg. Att den 

idéanalysen jag kommer att utföra görs i samverkan med en kritisk diskursanalys har att göra 

med min teoretiska utgångspunkt beträffande språkets konstituerande funktion och 

ideologiernas diskurskonstruktioner. I och med detta perspektiv blir då de idéer som uttrycks 

inte enbart talande för individers enskilda uppfattningar utan som tecken på kollektiva 

idéstrukturer.65  

Ideologier betraktas ofta som uppsättningar av idéer eller ”åsiktspaket” vilka antingen 

accepteras eller ifrågasättas. Dessa kan genom en idéanalys kartläggas för att sedan jämföra 

olika ideologiska ståndpunkter men även mer implicita ideologier kan vara ämne för en 

ideologisk analys. Det kan handla om vilka interaktionsmönster människor använder sig av 

som upprätthåller, dementerar men även omformar olika ideologier.66 Utifrån detta kan därför 

en idéanalys på goda grunder sammanföras med en kritisk diskursanalys som just studerar 

mönster i språkhandlingar och hur diskurser formar en verklighet. Diskurser är alltså ett 

medel för att föra fram ideologier men de säger även något om hur ideologierna formas. På 

detta sätt kan ideologiska politiska skiljelinjer identifieras. Detta kommer att vara en viktig 

aspekt i min studie av hur lärarideal uttrycks och skapas i de olika tidningarnas politiska 

diskurser.  

För att strukturera denna diskursanalys har undersökningen utförts med Biestas 

huvudfunktioner kvalifikation, socialisation samt subjektifikation som utgångspunkt för 

kategorisering. Dessa har omformulerats utifrån ett lärarperspektiv till de tematiska 

underrubrikerna: den kvalificerande läraren, den socialiserande läraren samt den 

subjektifierande läraren. Underrubrikerna står som övergripande teman där de olika artiklarna 

placerats in i utifrån vilket huvudsakligt innehåll som tas upp i texterna. De artiklar som 

bedömts beröra kvalifikation har innefattat ett innehåll vilket behandlar vikten av lärarens 

ämneskunskap och behörighet samt undervisningens pedagogiska utformning. Artiklarna som 

avhandlat religionsundervisning eller demokratiska aspekter av utbildningen har 

kategoriserats till socialisationsfunktionen av lärarens yrkesutövning. Slutligen har de artiklar 

som bestått av texter gällande elevens självbestämmande placerats under 

subjektifikationskategorin.  

Texterna har genomlästs, sorterats och kategoriserats. De har analyserats utifrån deras 

ämnesinnehåll men även utifrån lingvistiska aspekter såsom ordval. De ideologiska 

                                                 
65 Ludvig Beckman (2005), Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s.89. 
66 Bergström & Svärd (2018), 135 f.  
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skiljelinjerna har utlästs och tolkats utifrån hur tidningarna svarar varandras respektive 

ståndpunkter. För att på ett transparent sätt redogöra för denna process har citat från artiklarna 

presenterats löpande i undersökningen. Dessa kategoriseringar, tolkningar och 

sammanställningar har sedan lagt till grund för slutsatser om de båda tidningarnas ideologiska 

föreställningar samt verklighetsuppfattningar när det gäller lärarideal. Utifrån detta har 

tidningarnas diskurser setts framträda vilka har analyserats och diskuterats i uppsatsens 

avslutande del med utgångspunkt ur Faircloughs tredimensionella modell, vilken behandlats 

närmare i tidigare avsnitt.67 DI diskussionen behandlas artiklarnas textuella dimension och 

dess relation till den diskursiva praktiken samt hur dessa påverkat den sociala praktiken 

gällande lärarideal.   

 

1.6.1. Material och avgränsningar 
Uppsatsens empiriska material har koncentrerats utifrån en mängd olika val. Under denna 

rubrik kommer resonemangen i denna process redogöras och det empiriska material som 

ligger till grund för undersökningen presenteras.  

Materialet består av ledarartiklar från Svenska Dagbladet och Aftonbladet under perioden 

1/1-31/12 – 1962. Materialet har hämtats via Kungliga Bibliotekets digitaliserade arkiv över 

svenska tidningar. Ledarsidor från Aftonbladet samt Svenska Dagbladet under den aktuella 

tidsperioden har granskats och de som tematiskt behandlat skola, lärare eller utbildning har 

utvalts. De artiklar som behandlar grundskolan och gymnasiet har prefererats men ibland 

utökats till dem som kretsar kring förskola och högskola då även dessa kan sammankopplas 

med grundskolans reformering och politiska lärarideal.68 

Varför har då just Aftonbladet och SvD valts ut som källor för material? Tidningen 

Aftonbladet grundades 1830 och har länge ansetts som en viktig del i den svenska debatten. 

Den har partibeteckningen socialdemokratiskt obunden och kan därigenom anknytas till en 

socialdemokratisk diskurs.69 Då uppsatsen eftersträvar att undersöka den politiska diskursen 

kring lärarideal ses därför Aftonbladet som en relevant källa utifrån detta syfte. Som motpol 

har ledarsidor ur Svenska Dagbladet, vilken har den politiska beteckningen obunden moderat, 

                                                 
67 Fairclough (2010), s. 131-137. 
68 Se detaljerad redovisning av ledarartiklar som använts i bilaga. 
69 Ingemar Oscarsson, Jonas Gruvö & Karl Erik Gustafsson, ”Aftonbladet”, i Nationalencyklopedin (NE), 
https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aftonbladet (Hämtad 2019-05-17). 

https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
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valts att studeras. Den grundades år 1884 och är numer en av de större abonnerade 

morgontidningarna i Sverige.70  

Eftersom det är politiska mediediskurser gällande lärare som främst velat studeras har 

den politiska beteckningen av de tidningarna som valts lagt till stor grund för valet av källor. 

Liksom den tidigare forskning som presenterats visat var det framförallt socialdemokraterna 

och högerpartiet som stod som varandras motpoler i debatten, därför valdes att utgå från en 

socialdemokratisk och en högerbetecknad tidning. Ett annat kriterium var att studera tidningar 

som var rikstäckande och hade ett nationellt anspråk då de därav fungerar som representanter 

för en nationell debatt snarare än endast en lokal sådan.  

Under året 1962 var Svenska Dagbladet en populär tidning som stod för en stor andel av 

de svenska hushållens abonnerade morgontidningar.71 Aftonbladet var en viktig del av den 

socialdemokratiska debatten och var också den en mycket populär tidning.72 De båda 

tidningarna står även i dialog med varandra, SvD refereras till ett flertal gånger i Aftonbladet. 

Ett antal av dessa tillfällen kommer att lyftas i undersökningsdelen av denna uppsats. I det 

empiriska materialet refererar inte SvD direkt till Aftonbladet i någon av artiklarna men 

däremot till den socialdemokratiska debatten vilken, som nämnt tidigare, Aftonbladet var en 

viktig representant för och deltagare inom. Dessutom refererar SvD till Aftonbladet ett flertal 

gånger i sin ledarsida men inte just i koppling till skoldebatten.  

Dessa båda tidningar har alltså valts till bakgrund av att de är rikstäckande, att de har en 

ansenlig omfattande upplaga, de står för två olika politiska diskurser samt att de kan ses som 

att stå i dialog med varandra.  

 

2. Undersökning 
I undersökningen kommer exempel från artiklarna att presenteras löpande. Dessa består både 

av utdrag som explicit nämner lärare men även avsnitt som behandlar skolans uppgifter där 

lärarideal kan tolkas implicit. Exempelvis kan ett uttryck för att skolan bör disciplinera elever 

tolkas som att lärare bör utföra mer disciplin i sin yrkesroll. Avslutningsvis i varje del ges en 

sammanfattning av slutsatser för vilka skillnader samt likheter som upptäckts i de båda 

tidningarnas olika diskurser.  

                                                 
70 Elisabeth Sandlund, ”Svenska Dagbladet”, i Nationalencyklopedin (NE), https://www-ne-
se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet (Hämtad 2019-05-17).  
71 Nya Lundstedt Dagstidningar, tillgänglig: 
http://tidning.kb.se/nld/nld/main?katId=39&sortering=titel&PFD=1962-01-01&PTD=1962-12-
31&sok=SÖK#tab (Hämtad 2019-05-17). 
72 Oscarsson, Gruvö & Gustafsson, Aftonbladet, i NE. 

https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
http://tidning.kb.se/nld/nld/main?katId=39&sortering=titel&PFD=1962-01-01&PTD=1962-12-31&sok=S%C3%96K#tab
http://tidning.kb.se/nld/nld/main?katId=39&sortering=titel&PFD=1962-01-01&PTD=1962-12-31&sok=S%C3%96K#tab
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2.1. Den kvalificerande läraren 
Biestas beskrivning av kvalificeringsfunktionen av utbildningen berör, som nämnts tidigare, 

hur utbildningen kvalificerar elever ämnes- och kunskapsmässigt. Att de genom 

undervisningen ges verktyg och formella kunskaper för att kunna fungera i samhället och till 

exempel tillägna sig ett yrke. De två övergripande teman jag funnit som rör dessa aspekter är 

dels betonandet av lärarens ämneskunskaper och hur dessa förväntas realiseras, dels 

framhållandet av lärarbehörigheten som central för utbildningens kvalitet. Dessa båda 

tematiska systematiseringar presenteras här nedan.   

 

2.1.1. Ämneskunskapens tyngd och den pedagogiska utformningen 
Att det råder delade meningar om huruvida skolreformen är en främjande förändring i 

svenska utbildningsväsendet går att urskilja direkt vid en genomläsning av materialet. Åsikter 

kring dess utformning och eventuella genomförande möter både lovprisning och kritik.   
 

Kritiken mot skolreformen har hittills gått i huvudsak efter två olika skiljelinjer: de 
skolkonservativas och de reformvänligas kritik. De förra har framför allt gått emot förslagen om de 
s k sammanhållna klasserna. De senare har hyst oro över möjligheterna att den föreslagna 
organisationen ska kunna fyllas med det konkreta innehåll som det vackra talet om skolans 
målsättning i ett demokratiskt samhälle kräver.73  
 

Citatet ovan uttrycks av Aftonbladet och utifrån det kan konstateras att en mängd diskussioner 

angående skolans organisation och pedagogiska utformning var i centrum för intensiv debatt. 

Ämneskunskaper och vikten av en gedigen kunskapsinlärning genom undervisning är ett 

återkommande tema. Det fanns en oro över den nya skolans ämnesinnehåll och om det skulle 

kunna leva upp till den eftersträvade standarden. Oron återfinnes främst i SvD:s ledarsidor då 

de upprepat beskriver farhågan över hur den nya skolreformen kommer resultera i sämre 

kunskapsinlärning. Det hävdas att den nya skolformen inte kommer att kunna leva upp till 

samma kvalitet som den tidigare realskolan utan istället att kunskapen kommer bli lidande. De 

eventuella fördelar som skolreformen eventuellt skulle kunna generera bedöms därav inte 

vara värda risken av försämrad standard. 
 

Grundskolans elever kommer […] obestridligen att ha en svagare grund för gymnasiestudierna än 
den gamla realskolans elever.74  
 

                                                 
73 Aftonbladet 620803 
74 SvD 621008 
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 [...] att låta omsorgen om den s.k. sociala fostran till den grad dominera tänkandet, att skolans 
kunskapsmeddelande uppgift nedvärderas eller äventyras.75  
 
Den pågående omdaningen av skolväsendet har - icke helt men till en betydande del – gått i 
nivåsänkningens tecken.76 
 

Även detaljer kring vilka ämneskunskaper som befaras bli lidande uttrycks framförallt i 

SvD:s ledarsidor. Främmande språkens roll (i detta sammanhang avses engelska, tyska 

och franska) ses som avgörande för anpassningen av det moderna samhället. Det 

uttrycks hur minst två främmande språk bör studeras av studenterna, annars riskeras en 

obestridlig standardsänkning.77 Vilken kunskap som skolan bör innehålla, och 

därigenom vilken kunskap lärare bör undervisa, betonas alltså starkt av SvD.  

Aftonbladet formulerar sig i betydligt mer positiva ordalag om den kommande reformen. 

Vid ett flertal tillfällen nämns den till och med som ”vacker”. De verkar också se brister i 

reformen men hävdar att dessa kan åtgärdas genom överlagda insatser. 
 

Ska grundskolans vackra målsättning bli verklighet måste en rad reformer ske: nya metodiska 
anvisningar, moderna pedagogiska hjälpmedel, regelbunden fortbildning av lärarna etc.78  
 

Fortbildning av lärare, pedagogisk uppdatering och utökad metodikutbildning ses alltså som 

några förutsättningar för att skolreformen ska kunna ge goda resultat. En del i propositionen 

föreslår att lärarna i den nya grundskolan ska utöka sin ämneskunskap till minst 3-4 ämnen i 

ett försök att bredda lärarnas kompetens och på så sätt öka kunskapsstandarden bland 

eleverna. Detta möts dock av reservationer från SvD som menar att detta snarare kommer att 

leda till reducerandet av ämneskompetensen då lärarnas teoretiska ämneskunskap befaras 

utjämnas. Dessutom misstänkliggörs att skolkommissionen och dess förslag inrymmer att 

lärarutbildningen genom detta helt kommer att förläggas till lärarhögskolorna istället för att de 

teoretiska ämneskunskaperna tillägnas vid universitetet vilket menas vara ödesdigert för 

kvalitén av lärares kompetens.  
 

 […] utskottet föreslår en försvagning av lärarnas egna ämneskunskaper.79 
 

Detta förnekas dock av Aftonbladet som menar att den vetenskapliga kopplingen till 

universiteten för att säkra lärarnas ämneskunskaper fortfarande behövs. 
 

                                                 
75 SvD 620321 
76 SvD 621106 
77 SvD  620324 
78 Aftonbladet 620326 
79 SvD 620519 
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Lärarna bör även i fortsättningen studera vid universiteten och få kontakt med vetenskaplig 
forskning. […] Svårigheten är hur detta ska kunna förenas med högt ställda krav både på teoretiska 
kunskaper och pedagogisk träning.80 

 

Båda tidningarna kan alltså utläsas lägga vikt vid ämneskunskapen i skolan och hos lärare 

men det är i SvD som diskussionen tillåts mest utrymme. 

Utöver lärares ämneskunskaper inriktas en stor del av skolreformsdiskussionen kring den 

pedagogiska strukturen och hur skolväsendet bör organiseras. SvD förehåller sig kritisk till 

propositionens förslag om sammanhållna klasser utan tycker istället att viss delning utifrån 

elevernas ämnes- och kursval borde genomföras. Aftonbladet argumenterar för förslaget om 

sammanhållna klasser. Differentieringsfrågan, som denna del av debatten kallas, diskuteras 

flitigt i framförallt SvD. Motivet för att differentiera klasserna, som de borgerliga partierna 

förespråkar, är att kunskapsstandarden fruktas bli lidande och klasstorlekarna bli för stora om 

klasserna istället hålls odifferentierade. Det hävdas också att detta förslag är framlagt utan att 

ha blivit prövat och ses därför av SvD som ett riskabelt experiment.  
 

[...] angeläget att ett alternativ utarbetas, som i görlig mån tar hänsyn till de tungt vägande 
invändningarna mot det odifferentierade högstadiet och dess befarade ödesdigra inverkan på 
kunskapsstandarden.81 
 
Det föreslagna systemet med sammanhållna, d.v.s. ur prestationssynpunkt odifferentierade men 
genom tillvalssystemet i praktiken ofta starkt splittrade klasser har över huvud aldrig prövats i 
något svenskt skoldistrikt – vad mer är, såvitt känt ingenstans i hela världen.82 

 

Argumenten för att tillämpa odifferentierade klasser formuleras av Aftonbladet som att handla 

om en fråga om demokrati och social jämlikhet. De menar att odifferentierade klasser är ett 

sätt att säkra likvärdig utbildning oavsett samhällsklass. Användandet av citattecken vid 

benämnandet av högerns bild av kvalitet i citatet nedan visar på en motsatt ställning i frågan. 

De avvisar och förlöjligar SvD:s bild av skolsystemet som oprövat.  
 

Motståndet mot den sena differentieringen kan inte tolkas annat än som omsorg om de barn som 
genom hemmiljön är gynnade; det är detta högern kallar omsorg om ”kvalitet” inom skolan.83 
 
Ett skolsystem som inte prövats någonstans i världen har vi genomfört, klagar Svenska Dagbladet. 
[…] Det är klart att det finns detaljer i skolsystemet som är sådana att systemet som helhet inte 
återfinnes någon annanstans. Men att därför säga att det är oprövat i världen blir inte riktigare för 
att Svenska Dagbladet ständigt upprepar det.84 

 

                                                 
80 Aftonbladet 620619 
81 SvD  620318 
82 SvD 620419 
83 Aftonbladet 620827 
84 Aftonbladet 620525 
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SvD hävdar alltså att odifferentierade klasser leder till sänkt kunskapsstandard medan 

Aftonbladet menar att utifrån ett demokratiskt perspektiv är de odifferentierade klasserna ett 

måste.  

 

2.1.2. Lärarbehörighet och lärarutbildning 
Utöver lärares ämneskunskap är deras kompetens och behörighet i stort även i blickfång för 

debatten. Brist på lärare ses som ett stort hot i förverkligandet av den nya skolan och 

förekomsten av obehöriga lärare leder till oro och upprördhet vilket kan utläsas i både SvD 

och Aftonbladet. Utifrån denna bakgrund är lärarutbildningen och hur den bör utformas ett 

frekvent inslag i båda tidningarnas ledarsidor.  
 

[..] det stora hindret för snabb expansion av dessa gymnasium är bristen på kompetenta lärare.85 
 
Den tekniska gymnasieorganisationen var beslutad, och alla visste att svår brist på kompetenta och 
kvalificerade lärare skulle uppstå.86 

 

Lärarbristen anses vara ett problem som måste tas på allvar för att säkra utbildningens 

kvalitet. Det menas att krafttag behövs för att motverka bristen och förändringen av 

lärarutbildningen är ett steg i detta. Hur dessa brister ska hanteras konkret behandlas något 

annorlunda i de båda olika tidningarna. Aftonbladet lyfter vikten av ekonomiska satsningar på 

lärarutbildningen och SvD menar att antal platser vid lärarutbildningarna behöver ökas.  
 

Satsningen på utbildningen är starkt produktiva investeringar, och det är inte troligt att några 
väsentliga prutningar kan göras på dessa utgifter i nuvarande läge.87 
 
Avgörande för hur reformerna skall kunna genomföras i praktiken blir möjligheten att öka 
kapaciteten hos lärarutbildningsanstalterna.88 
 

Aftonbladet driver vidare att lärarnas kompetens ska utökas genom bredare ämnesbehörighet 

medan SvD menar att detta skulle leda till minskad kunskapsinlärning för eleverna. 

Aftonbladet uttrycker hur de anser att det nuvarande lärarutbildningssystemet är ineffektivt 

och den tidigare uppdelningen mellan folkskol- och läroverkslärare fortfarande kan 

observeras vilken måste motverkas i den nya skolan för att istället främja enhet i lärarkåren. 

De menar att den tidigare uppdelningen ger upphov till statushierarkier vilka bör bekämpas 

genom skolreformen. 
 

                                                 
85 Aftonbladet 620130 
86 SvD 620216 
87 Aftonbladet 620309 
88 SvD 620202 
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[…] det föråldrade system vi av tradition och slentrian har för utbildning av forskare, akademiska 
lärare och gymnasielärare.89 
 
På samma sätt som andra sociala barriärer i skolan elimineras så långt det går, bör man försöka 
avskaffa den gamla inställningen att – därför att större lärdomskvalifikationer krävs – det är 
”finare” att undervisa på högre än på lägre stadier.90 

 
SvD framhåller istället det äldre systemet som fördelaktigt och menar att det kan finnas 

förmåner med att behålla viss delning av skolformerna. De menar att den nya skolreformen 

har tagit inspiration från det amerikanska systemet vilket de hävdar inte kan anses vara en god 

förebild.  
 
Förutsättningen är, att vi inte ifråga om lärarutbildning och kunskapsstandard gör om det 
amerikanska misstaget att upplösa sammanhanget mellan nivåerna i utbildningssystemet.91 

 

Läraropinionen kring förändringarna i pedagogisk utformning och lärarutbildningens struktur 

är ännu en aspekt som tas upp till diskussion. SvD menar att lärarnas röster har förbisetts i 

utformandet av den nya reformen, något Aftonbladet förnekar. De menar att de lärare som 

SvD valt att föra in i debatten är de som redan stöttar en mer konservativ skolpolitik och kan 

därför inte ses som representanter för hela lärarkåren.  
 

Cirka 11 000 lärare riktade på tisdagen en vädjan till riksdagen att inte låsa sig vid principen om 
sammanhållna klasser å högstadiet. […] en massiv opinion som inte borde kunna lämna 
statsmakterna oberörda. […] Är det då rimligt att starta med det extra handikapp, som det innebär 
att tvinga på lärarna en högstadiemodell som inger dem olust och farhågor?. 92 
 
Svenska dagbladet har fått för sig att ”den pedagogiska sakkunskapen” inte har ”fått tillfälle att 
yttra sig” i skolfrågan. Eftersom skolreformen diskuterats sedan 1940 vore det onekligen 
förbluffande om sakkunskapen inte under alla dessa år har fått chans att säga sin mening.93 
 
Högern har försökt stödja läraropinionen, i varje fall den mest högljudda och mest konservativa.94 
 

Högern, som uttryckt i SvD, menar alltså att lärarnas röster i diskussionen har ignorerats och 

att det istället blivit fråga om en politisk fråga utan fackmannaperspektiv. Aftonbladet avvisar 

högerns synpunkter och förklarar lärarnas frustration som ett resultat av lärarbristen och 

menar att det är det som är grunden för kritiken mot skolreformen bland yrkesaktiva.  
 

Lärarutbildningens inriktning på en annan skolform och den svåra bristen på kompetenta lärare har 
sannolikt varit en av de viktigaste orsakerna till missnöjet bland lärarna med den nya skolan. De 
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har trott att denna skolform är dålig, fast felet är att de inte fått den rätta utbildningen för den bättre 
skolan.95 

 
Aftonbladet, som avfärdat lärarprotester mot skolreformen, svarar på kritik från fler tidningar 

än SvD som menar att Aftonbladet inte tar lärarnas åsikter på allvar. De formulerar sig så här 

som svar på kritiken:  
 
Någon ”lärarvänlighet” eller ”lärarovänlighet” oavsett vad som i varje fråga anförs, bedriver vi 
inte.96   

 
Det utövas i denna del av debatten en tydlig kamp om språket när de båda hävdar att de 

står på lärarnas sida samt värdesätter lärarnas åsikter men samtidigt beskyller varandra 

för att inte göra detta.   

 
2.1.3. Sammanfattande slutsatser 
Den kvalificerande funktionen av skolan och därmed lärares yrkesutövning var i stort fokus i 

debatten kring skolans nya reform. Framförallt SvD betonar vikten av att lärares 

ämneskunskap inte får bli lidande i den nya skolan, något som av dem förväntas bli resultaten 

när folkskolan och realskolan blir ett. De använder begrepp som ”ödesdiger inverkan”, 

”nivåsänkning” och ”försvagning” vilket tydliggör deras ståndpunkt. Även Aftonbladet 

uttrycker att skolans funktion gällande kunskapsinlärning är viktig men betoningen läggs vid 

förhoppningen om den nya skolans utjämnande sociala effekt, därmed blir fokus vid 

ämneskunskapen inte lika tydligt. Deras ordval såsom ”grundskolans vackra målsättning” 

visar på deras positiva ställning till reformen. En del av debatten formuleras genom SvD:s 

framförande av argument för att klasserna ska tillåtas vara icke sammanhållna, alltså 

differentierade, vilket Aftonbladet menar inskränker visionen om en enhetlig skola. 

Diskussionerna avseende skolans kvalificerande funktion kan förklaras som att implicit 

innefatta ett lärarideal av starkt ämneskompetenta lärare. 

Ännu en aspekt av lärarkvalifikationen tas i uttryck genom diskussionerna kring lärarbrist 

och lärarutbildningens utformning. Båda tidningarna ser lärarbristen som ett problem och de 

båda uttrycker ordet ”brist” för att beskriva Sveriges situation när det gäller lärare. 

Aftonbladet förordar ekonomiska insatser och även SvD rekommenderar åtgärder för att öka 

lärarkapaciteten men de uttrycker oro för att förändringarna sker för snabbt och ogenomtänkt 

till bekostnad av utbildningens kvalitet. Vidare är läraropinionen gällande skolreformen och 
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dess utförande något som lyfts. Båda tidningarna utger sig för att värdesätta läraropinionen 

men de verkar få olika utrymme. SvD ger stor plats till lärarprotesterna inför reformen och 

anklagar Aftonbladet för att inte ta fackmannaopinionen i beaktning. Aftonbladet menar dock 

att lärarprotesterna inte är representativa för hela professionen utan endast för de mer 

konservativa lärarna.  

 
2.2. Den socialiserande läraren 
Socialisationsfunktionen av utbildningen avser, som tidigare behandlat, formandet och 

inkorporerandet av elever in i rådande samhällsstrukturer gällande exempelvis politik, kultur 

och religion. Här nedan presenteras de delar av ledarsidornas diskurser som kan ses beröra 

dessa faktorer av utbildningen.  

 

2.2.1. Frågan om religionsundervisning 
En av de mer frekventa aspekterna som lyfts i tidningarna när det kommer till den 

socialiserande utbildningsfunktionen är beträffande kristendomsundervisningens vara eller 

icke vara i svensk skola. Det är främst Aftonbladet som i en mängd ledare refererar till och 

resonerar kring religionsundervisningen och hur denna bör läggas upp och utformas. De 

formulerar generellt en avvisande ställning till kristendomsundervisningen som den tidigare 

sett ut och förespråkar istället en ännu mer konfessionslös undervisning där andra religioner 

tillåts större plats.  
 

Men den [religionsundervisningen] bör då vara sådan att den kan åtnjutas av alla oberoende av 
religiös inställning eller oberoende av frånvaro av sådan inställning.97 
 

I SvD har frågan gällande religionsundervisning inte lika stort utrymme men de tillfällen de 

formulerar åsikter om ämnet kan en mer traditionell hållning uttolkas, både i fråga om 

grundskolans undervisning och finansiella prioriteringar vid universiteten. Detta ses genom 

att frågan om morgonsamlingar (där religiösa uttryck förekommer) inte ses som ett problem 

av SvD medan Aftonbladet ser detta som en odemokratisk handling då de anser att det 

inskränker religionsfriheten. SvD uttrycker även en oro över att elever inte längre tillägnar sig 

bibliska bildningstraditioner.  
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Från de senaste dagarna har det försports att det parlamentariska utskott, som skall förbereda 
skolfrågan, har ägnat en särskilt stor del av sin tid åt att resonera om morgonsamlingarna, som 
veterligen aldrig på pedagogiskt håll uppfattats om något av skolans större problem.98 
 
[…] bristande kännedom om vad som allmänt anses höra till den västerländska 
bildningstraditionen. Sodom och Gomorra, Damaskus och Babels torn var okända begrepp för 
många av de examinerade eleverna, och vid sidan av de bibliska kunskaperna sviktade också de 
klassiska […].99 
 
Vill statsmakterna verkligen ta på sig ansvaret för att låta de teologiska och humanistiska 
områdena så småningom sjunka ner till en relativ betydelselöshet?100 

 

Diskussionerna i riksdagen angående kristendomsundervisningen kretsade kring att den, om 

den skulle finnas kvar, var nödvändig att utföras på ett objektivt sätt. Aftonbladet i sin tur 

hävdade att den helt borde bytas ut mot en bredare religionsundervisning istället för att 

fokusera på kristendomen. De ifrågasätter även begreppet ”objektivitet” och undrar vad detta 

innebär i praktiken för de yrkesverksamma lärarna. De kan uttolkas raljera över religionens 

ställning i samhället och riksdagens diskussion kring detta.  
 
Det sägs att den kristna tron – och undervisning och propaganda i kristendom i våra skolor – är 
nödvändig för rättssamhällets och humanitetens bestånd. Vårt kulturarv i dessa avgörande 
hänseenden skulle så helt vila på kristen grund att en fortskridande sekularisering och 
rationalisering skulle vara farlig.101 
 
[…] man bör diskutera om det är möjligt att genomföra i praktiken, eftersom lärarna nu får 
ansvaret att tillämpa det.102 
 
[...] riksdagen får börja besluta om saklighet även i andra ämnen där de misstänker lärarna för 
osaklighet; det finns väl fler ämnen att ta till tu med, såvida man inte förutsätter att 
kristendomslärarna är okunnigare eller ohederligare än andra lärare.103 
 
Vidare är det oklart hur långt Gud är villig att gå när det gäller religionsfriheten.104 

 
Aftonbladet tycks även förvänta sig att de kommer möta mothugg ifrån mer traditionellt 

hållna ideologiska ståndpunkter gällande kristendomsundervisningen. Detta uttolkas som att 

borgerliga diskursen anses stå för en mer konservativ åsikt när det gäller skolans 

religionsundervisning. Citatet nedan tydliggör även Aftonbladets tvivel avseende begreppet 

objektiv då de valt att använda citationstecken vid benämnandet av det.  
 
Det var väntat att det skulle komma motioner om ökad kristendomsundervisning i grundskolan. 
Samtidigt sägs det att denna undervisning skall vara ”objektiv”.105 
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[…] det är tydligt att man måste bereda sig på hårt och långvarigt motstånd mot varje vidsynt 
undervisning i livsåskådningsfrågor.106 
 
Däremot ansåg man allmänt att de språkliga formuleringarna man enats om var välfunna, det vill 
säga tillräckligt innehållslösa, och att det var angenämt att tack vare denna suddighet slippa strid 
om kristendomen.107 

 
Följaktligen utläses att Aftonbladet förväntar den borgerliga diskursen att försvara 

bevarandet av kristendomsundervisningen. Dessutom visar det sista citatet ovan att de 

ansåg att debatten inte tilläts tillräckligt med plats. 

 
2.2.2. Demokratisk fostran och uppfostran 
En annan aspekt av socialiseringen av elever som tas upp i diskussionerna är gällande fostran 

till demokratiska samhällsmedborgare. Denna del tar inte lika stor plats som den angående 

religionsundervisningen men en del perspektiv lyfts av de båda tidningarna, främst 

Aftonbladet. De resonerar kring vikten av demokratiska arbetssätt i skolan och ifrågasättandet 

av rasistiska ståndpunkter.  
 
Huvuddelen av undervisningen i moraliska frågor, både när det gäller personliga problem och 
samhällets, bör sättas in i detta demokratiska sammanhang och övas både i praktik och teori.108 
 
Vad som krävs är en intensiv upplysning om rasfördomar av alla slag och en noggrann bevakning 
av alla ”teorier” som dyker upp på detta område.109 
 

SvD fokuserar mer tydligt på disciplinfrågan än Aftonbladet. De kan utläsas se de 

demokratiska funktionerna av utbildningen som viktiga men att det fortfarande är viktigt att 

läraren behåller sin auktoritativa roll. De ifrågasätter även Aftonbladets ställning till elevens 

självbestämmande genom att använda ordet ”påstås” angående elevens maktlöshet. 

 
Det rådande tillståndet påstås innebära allvarliga brister: elev som utsätts för bestraffning har ingen 
möjlighet att överklaga, läraren har vida starkare ställning än eleven. […] Att skolan måste vara ett 
rättssamhälle är givet liksom att eleverna måste tillförsäkras rättssäkerhet. Lika självklart är 
emellertid […] att förhållandet mellan lärare och elev inte i alla stycken kan regleras enligt samma 
principer, som gäller vuxna medborgare emellan, eller mellan dessa och myndigheterna”.110 
 

Disciplinen i skolan befaras bli svårare att vidmakthålla om klasserna organiseras 

odifferentierade. Konsekvensen förväntas bli okoncentration och stökighet i 

klassrummet.  
 
Disciplinsvårigheter kan förutses bli större i heterogena klasser, klassföreståndarens just för den 
sociala fostran väsentliga funktion inskränks och försvåras allvarligt; det är att befara att de 
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svagare eleverna i klassen genom ständiga misslyckanden rivs till passivitet och modlöshet – eller 
till att kompensera in vantrivsel genom störande och aggressivt uppträdande.111 
 

Aftonbladets ståndpunkt när det gäller disciplinen i skolan verkar vara något mer avvaktande 

och mena att disciplinåtgärder endast får utföras när de kan ses som legitimerade av eleven 

själv.  
Målet måste bli att kvarsittning utöver överförande till specialklasser, blir en mycket sällsynt 
åtgärd, och framför allt att den alltid har en för eleven själv giltig positiv motivering.112 
 

Därmed uttolkas att Aftonbladet understryker elevens självständiga omdöme som 

viktigt. Sålunda verkar elevens roll som aktiv deltagare i demokratiska processer 

förordas. 

 

2.2.3. Sammanfattande slutsatser 
De socialiserande funktionerna av lärares undervisning betonas olika av de båda tidningarna. 

Aftonbladet argumenterar för betydelsen av kristendomens minskade inflytande till förmån 

för religionsfriheten och undervisningens mer tillåtande religiösa syn. Detta menas medföra 

ett mer demokratiskt samhälle där inga exkluderas. SvD hävdar i sin tur att 

kristendomsundervisningen är viktig för bevarandet av den kulturella traditionen. De befarar 

att tidigare ansedd viktig bildning annars riskeras att förloras. Dessutom ses inte 

kristendomsundervisningen som att ge orsak till några pedagogiska hinder då det enligt SvD 

inte utgjort grund för någon debatt inom lärarkåren. Begreppet ”objektiv” används för att 

beskriva målsättningen för undervisningen och förordas extra tydligt av SvD. Aftonbladet 

ifrågasätter dock detta begrepp och dess verkliga innebörd. Utifrån Aftonbladets 

formuleringar kring att motargument för den minskade kristendomsundervisningen var väntad 

kan slutsatsen dras att de borgerliga partierna förväntades ha en mer konservativ syn på 

undervisningens utformning. Här syns därigenom väldigt skilda ideal när det kommer till 

lärarens socialiserande funktion.  

Det demokratiska perspektivet på utbildningens socialisering lyfts till viss del. 

Aftonbladet betonar hur utbildningens utformning bör bedrivas i demokratiska former vilket 

på så sätt medverkar till elevernas demokratiska fostran. De använder upprepat begreppet 

”demokrati” i sin argumentation. Dessutom lyfts oron över odemokratiska ideologier och 

betydelsen av att motverka dessa. SvD fokuserar mer på skolans uppfostrande aspekter, alltså 

disciplinen i skolan och använder begreppet ”disciplin” ett flertal tillfällen. Lärarens 
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auktoritativa roll ses som essentiell och får därför inte riskera undermineras om eleverna får 

större inflytande.  

 
2.3. Den subjektifierande läraren 
Den subjektifierande funktionen av utbildningen är något mer svårfångad än de två övriga 

huvudfunktionerna. Då den avser elevens utveckling till självständigt subjekt i förhållande till 

samhället kan det vara svårt att urskilja dessa subtila dimensioner i tidningarnas diskurser. 

Några avsnitt har återfunnits som uttryck för denna subjektifierande funktion och dessa 

presenteras nedan.  

 

2.3.1. Elevens självbestämmande 
En faktor i diskursen kring skola som anses beröra subjektifiering i undervisningen är elevens 

roll i beslutsfattande och elevens självbestämmande då detta kan ses som utvecklande av 

eleven som individ. Som tidigare lyft citat från SvD antyds att skolan skall fungera som ett 

rättssamhälle i miniatyr113, vilket är en ståndpunkt som även uttrycks av Aftonbladet.114 

Aftonbladet framhåller att eleven bör ges större utrymme vid beslutsfattande som gäller 

dennes skolgång och skolmiljö. De kritiserar även hur skolan tidigare utformats när det gäller 

just dessa aspekter.  
 

I så fall ska eleverna i disciplinfrågor få möjlighet att korrekt föra fram sina synpunkter och få dem 
beaktade. […] inte uppleva dem som enbart befallningar uppifrån.115 
 
Hittills har eleverna varit underkastade förhållningsregler som de inte själva haft möjlighet att 
påverka, de har dömts ohörda för disciplinbrott, rektor har utfärdat bestämmelser om deras 
självstyrelse, och deras tidningar har censurerats.116 
 

Dessa formuleringar tar ställning för elevens egna rätt att framföra sin åsikt och mening i 

frågor som de är involverade i. Därigenom kan de ses som uttryck för den subjektifierande 

funktionen av utbildningen. Detta är även jämförbart med SvD:s formuleringar om lärarens 

auktoritativa roll vid disciplinära elevfrågor som lyftes under rubriken ”Demokratisk fostran 

och uppfostran” tidigare i analysen. Här kan nämligen en skillnad märkas i synen på elevens 

självbestämmande mellan de båda tidningarna. Vidare i Aftonbladets diskussion verkar 

elevens individuella begåvningar och dess utveckling eftersträvas i diskussionen kring elevens 

skolsituation. 

                                                 
113 SvD 620805 
114 Aftonbladet 620325 
115 Aftonbladet 620325 
116 Aftonbladet 620820 



  

 31 

 
Den nya skolan ska vara obligatorisk, ha fritt val av studieväg som huvudprincip, och gå ut på full 
utveckling av varje elevs individuella förutsättningar, intellektuella och praktiska”. […] orimligt 
att ställa lika och enhetliga krav på samtliga elever; man bör ställa å varje elev sådana krav som 
överensstämmer med hans individuella särart.117 
 
Enheten i utbildning är en annan sorts enhet: alla möjligheter att utveckla in särskilda begåvning 
och det lika värdet av lika sorters begåvning, teoretisk, konstnärlig och praktisk. Så uppfattad blir 
den grundläggande idén inte någon strävan efter likriktning, utan en strävan till individuell 
utveckling, till rättvisa åt dem som i det tidigare systemet gallrades ut innan de fått sin chans.118 
 

Denna aspekt gällande individens utveckling kan också till viss del urskiljas ur SvD:s 

formuleringar. Motiveringen för dessa individuella anpassningar kan dock utläsas som att 

handla om elevens kunskapsutveckling när det i Aftonbladet mer verkar röra en vision för 

skolans ideologiska grund.  
 

Det gäller att skapa förutsättningar för en kontinuerlig personlig kontakt mellan lärare och elever,  
och svårigheterna därvidlag är i själva verket inbyggda i det föreslagna systemet; de kan inte 
övervinnas genom justering av en eller annan detalj.119 
 
[…] ingen bestämd kunskaps- och färdighetsstandard skulle kunna uppställas som slutmål, därför 
att elevmassan omfattar alla begåvningsgrupper och att slutstandarden sålunda måste variera från 
elev till elev.120 
 

Fokus för SvD är således tillägnandet av kunskap, även om detta i sammanhanget 

formuleras i argument om en mer individuellt anpassad skolgång.  

 
2.3.2. Sammanfattande slutsatser 
En viss behandling av skolans subjektifierande funktion utläses från tidningarnas diskurser. 

Det är dock inte en lika utmärkande del som den kvalificerande eller socialiserande aspekten 

av undervisningen. Aftonbladet är den av de båda tidningarna som utifrån en ideologisk tanke 

kring skolans uppdrag tydligast uttrycker vad som kan uttolkas vara en subjektifierande 

funktion då de menar att elevens egna mening och tankar bör ligga till grund för 

beslutsfattandet vid frågor som berör eleven. De poängterar detta genom att använda 

benämningen ”eleven själv” samt ”eleverna själva”. De lyfter även begrepp som ”individuella 

särart” och ”individuella förutsättningar” vilket indikerar vikten av elevens utveckling som 

individ genom skolgången. SVD lyfter även aspekter som har med elevens individuella 

utveckling att göra men dessa motiveras utifrån en eftersträvan av goda kunskapsresultat. 
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Utifrån detta tolkas att lärarens roll som subjektifierande till viss del tas upp men inte 

prioriteras i någon av tidningarnas diskurser.  

 

3.  Diskussion och slutsatser 

Intressen kring lärare formuleras i diskursen utifrån olika ideologiska ståndpunkter och 

politiska ställningstaganden. En del ideal gällande lärarens roll och yrkesutövning 

sammanfaller i de båda politiska diskurserna medan andra skiljer sig antingen i betoning av 

aspekter eller grundläggande åsikt i frågan. I detta kapitel kommer dessa resultat diskuteras 

med avstamp ur Faircloughs tredimensionella modell. 

De slutsatser som dras utifrån undersökningen är att ledarsidorna i Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet under år 1962 intresserade sig för skolans utformning och därigenom 

implicit lärares yrkesutövning. Viktigt att reflektera över är just de implicita ideal som ses 

genom diskursen. Eftersom lärare är utförare av skolans uppgifter blir således de explicita 

formuleringar som uttrycks beträffande skola ett sätt att identifiera vilka förväntningar som 

finns på lärarprofessionen. Till exempel blir de exempel som lyfts där 

kristendomsundervisningens relevans och fortlevnad diskuteras ett uttryck för hur lärare 

eftersträvas utforma och genomföra moralisk undervisning.  

Med utgångspunkt i en textdimension av materialet kan konstateras att det pågår en 

maktkamp mellan de båda tidningarna utifrån deras ideologiska bakgrund. Detta märks 

särskilt i de tillfällen då tidningarna svarar mot varandras tidigare uttalanden och ifrågasätter 

deras respektive ställningstaganden i olika sakfrågor såsom till exempel huruvida klasserna 

bör hållas odifferentierade. Målet för dem båda är lärare som genererar god utbildning men 

olika strategier prefereras för att uppnå detta. Denna typ av ideologiska rivalitet utgör grunden 

för att föra igenom sina egna agendor, vilket är jämförbart med Blackmore & Thomsons 

studie som visade hur media fungerade som ett språkrör för politiska agendor och hur detta i 

sin tur påverkade befolkningens uppfattning. Även Andersons resultat påvisade medias 

funktion i framförandet av sociala agendor. Den diskursiva praktiken påverkar följaktligen 

den sociala praktiken när det gäller lärarideal. 

Den kvalificerande funktionen av utbildning är den som historiskt betonats mest i 

utbildningen enligt Biesta. Detta bekräftas utifrån det empiriska material som undersökts, 

särskilt i den borgerliga diskursen. Den allra största delen av diskussionen gällande skolans 

reform kretsar på något sätt runt ämneskunskap, pedagogisk utformning och lärarkompetens. 

Det är främst SvD som understryker betydelsen av den rena kunskapsinlärningen i ämnena 
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och att den bör prioriteras mer än övriga aspekter av utbildningen. Det är även SvD som utgår 

från en i stor del kritisk ståndpunkt gällande den nya reformen. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning av till exempel Munknäs och Persson som beskrivit hur de borgerliga 

partierna förespråkade bevarandet av utbildningstraditionen och dess tidigare utformning. Att 

tidningarna bygger vidare på respektive politisk diskurs gällande lärarideal kan förstås utifrån 

hur Fairclough beskriver diskursiv praktik i sin tredimensionella modell. 

Det fokus som läggs vid kunskapsinlärning och därigenom skolresultat är jämförbart med 

den moderna debatten kring professionaliserandet av läraryrket genom det entreprenöriella 

lärandet som lyfts av Holmgren. Den debatten beskrivs som en nyliberal diskurs och kan 

därför ses ha sin grund i denna borgerliga diskurs som SvD representerar år 1962. Även detta 

överensstämmer med det som Fairclough menar känneteckna en diskursiv praktik, att den 

bygger vidare på redan existerande diskurser. Överlag tycks den borgerliga diskursen 

angående lärarideal som SvD ingår i poängtera focus on ends perspektivet av lärarens 

yrkesroll, som uttryckt av Hansen, då utbildningens resultat och hur elevernas 

kunskapsinlärning påverkas av skolreformen accentueras. Att lärare därför bör genomgå en 

grundlig utbildning med väl grundad teori ses därför självklart, vilket även Aftonbladet 

stämmer in i. Eftersträvandet av en vetenskaplig grund i läraryrket som härmed uttrycks 

korresponderar väl med det vetenskapliga perspektivet av läraryrket som Hartman menar 

utvecklades i mitten på 1900-talet och som Falkner visat varit en del av yrkets 

professionaliseringsprocess.  

Aftonbladets inriktning i diskussionerna om lärare och skola fokuserar mer på de 

socialiserande funktionerna än de kvalificerande. Frågor gällande vilken moral som skolan 

bör presentera ifrågasätts och framförallt kristendomen och dess plats i utbildningen 

konfronteras. Detta går i linje med efterkrigstidens ökade ideal på demokratisering av skolan 

vilken presenterats av Olivestam och Persson. Utvecklingen av en starkare betoning av 

skolans socialiserande funktion visar ett tydligare framhävande av läraryrkets värdeperspektiv 

då det, som beskrivet av Hartman, syftar till att föra över moral och värden till eleverna. 

Förflyttningen av utbildningens fokus från att främst handla om kunskapsinlärning till att 

alltmer kretsa kring socialiserandet av demokratiska medborgare som Aftonbladets diskurs 

uttrycker är förenligt med tidigare historisk forskning av Munknäs och Olivestam.  

Att det är i den socialdemokratiska diskursen detta betonas mest är inget överraskande då 

många folkskollärare stöttade den socialdemokratiska inställningen till skolfrågan som 

beskrivet av Persson. Likt Englund diskuterar hade folkskollärarna mer fokus på moralisk 

fostran än läroverkslärarna som var mer inriktade på kunskapsinlärning. Då 
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socialdemokraternas makt ökade under efterkrigstiden kan folkskollärarna antas haft mer 

inflytande över skolans utveckling när socialdemokraternas makt ökade. Denna betoning i den 

socialdemokratiska diskursen är ett resultat som kunde vara intressant att studera ytterligare i 

vidare forskning då tidigare forskning tenderat att fokusera mer på en borgerlig diskurs. 

I hänsyn till huruvida utveckling av växande lärarideal kring socialisering främjat 

utbildningen kan uttryckas olika åsikter. SvD som förespråkar betoning på ämneskunskap 

befarade, likt visat i exempel i undersökningen, att större fokus på socialiseringen av elever 

skulle påverka kunskapsinlärningen negativt. Detta är som tidigare visat något som till 

exempel Englund lyfter som en eventuell konsekvens utifrån formandet av enhetsskolan. Den 

socialisering utifrån lärarens yrkesutövning SvD betonar handlar snarare om disciplin och 

skolans uppfostrande dimension sammanknuten med synen på lärarens roll som auktoritativ 

för att upprätthålla kunskapsnivån. Detta sammanfaller med Wiklunds resultat. Idealbilden av 

läraren i diskursen hon studerar, vilken är just en nyliberal/nykonservativ diskurs (alltså 

borgerlig), visas vara just fokuserad på ämneskunskap och disciplin. Därmed kan antas att 

denna färgning av den borgerliga diskursen ännu präglar samtalsklimatet och idealbilden av 

lärarens yrkesroll inom den borgerliga diskursen i modern tid.  

Subjektifieringen genom undervisningen framträder inte lika starkt i materialet som den 

kvalificerande och socialiserande. Det finns dock vissa uttryck för vikten av den individuella 

utvecklingen hos eleven vilket presenterats i undersökningen. Utifrån detta noteras att lärarens 

uppgift på detta område därför inte betonas och därmed under tidsperioden som materialet 

avser inte kan anses vara en betydande del av idealbilden av läraren för varken den borgerliga 

eller socialdemokratiska diskursen, även om den senare innehåller något flera spår av denna 

aspekt. Detta är ett viktig resultat som visar att elevens individuella utveckling inte var lika 

tydligt prioriterad för lärarens yrkesutövning vid tidpunkten för grundskolereformen. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att den subjektifierande funktionen av undervisningen 

tillkommit först längre fram i skolans historia. Oavsett skulle denna funktion av utbildning 

vara en intressant utgångspunkt för vidare forskning för att se när denna funktion tydligare 

blivit en del av ideal i relation till lärare.  

Avseende att många av de kännetecknande idealbilderna av läraren som presenteras i de 

politiska diskurserna år 1962 också går att återfinna i både historisk och mer modern 

forskning kring lärarideal, kan ett möjligt samband dras mellan medias diskurser och 

samhällets uppfattning. Detta samband är, likt tidigare forskning av bland andra Anderson och 

Strömbäck visat, inget överraskande. Diskursteorin som utgår från språkets konstituerande av 

verkligheten och visar på hur språket är med och formar, upprätthåller samt återskapar vår 
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uppfattning om omvärlden stärker detta resonemang. Diskurser formas utifrån en diskursiv 

praktik och därav kan förmodas att de diskurser som återfinns i dessa båda tidningars 

ledarsidor varit både en integrerad del av redan formade diskurser kring lärarideal men också 

en stark influens till dagens föreställningar om lärare och läraryrket. Likt resultaten 

presenterade av Thomas är tidningarnas framställning av lärare och skola en viktig 

komponent i hur samhällets uppfattningar formas av medias påverkan.  

Sålunda har de borgerliga samt socialdemokratiska diskurser av lärarideal som iakttagits i 

denna uppsats undersökningsmaterial varit en del av formandet av dessa politiska diskurser 

idag. Därav är det inte förvånande att den borgerliga diskursen idag ofta betonar 

kunskapsinlärning i vad som beskrivs som en nyliberal diskurs. Huruvida den 

socialdemokratiska diskursen fortfarande betonar den socialiserande funktionen vore en 

intressant utgångspunkt att studera vidare. Inflytandet av tidigare ideologiska diskurser kan 

förstås utifrån Faircloughs analysmetod som ideologiska effekter, där diskursen upprätthåller 

rådande maktordningar. En exemplifiering av detta utläses utifrån Strömbäcks framing theory 

vilken behandlar just medias påverkan på samhällets uppfattningar vilket stödjs av bland 

annat Wahlgrens studie som visar på hur debatten i DN varit med och format den 

utbildningspolitiska debatten. Att media visar ett intresse och uttrycker sig angående lärarens 

och skolans roll kan tolkas som att ifrågasätta, men även värdesätta, lärarens uppgift vilket 

även resoneras kring av Falkner. Detta utgör tänkvärda frågeställningar om lärarens 

professionalitet i linje med Falkners studie för vidare forskning.  

Media har alltså haft en stor påverkan gällande dagens lärarideal. Det är dock viktigt att 

lyfta att det inte är självklart att detta är den enda eventuella aspekten som haft inflytande över 

samhällets uppfattningar av lärare. Andra samhälleliga faktorer har med sannolikhet också 

influerat dagens attityder och åsikter i relation till läraryrket. Den historiska kontexten för de 

politiska diskurser som studerats i denna uppsats innehöll, som lyft av bland andra Englund, 

en statushierarki bland lärarkåren. Jag skulle hävda att denna statusskillnad till viss del 

fortfarande finns kvar i samhället vilket blir evident utifrån att det finns två lärarfack idag där 

facken riktar sig till olika delar av lärarkåren. Även ekonomiska faktorer kan ha påverkat 

lärarideal då det i efterkrigstidens ekonomiska tillväxt växte fram möjligheter att detaljstyra 

skolan tydligare. Därmed har ideal om subjektifikation av elever tillåtits mer plats i den 

moderna skolan.  

Båda tidningarna utläses svartmåla och förlöjliga varandra i sina formuleringar för att 

föra fram sina åsikter. I materialet som studerats är det främst Aftonbladet som uttryckligen 

riktar sig till Svenska Dagbladet med kritik, även om den senare också uttrycker sig kritisk 
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gentemot den socialdemokratiska diskursen i stort. Detta exemplifierar den kamp om språket 

som pågår i debatten. De textuella dimensionerna av dessa artiklar förstås alltså utifrån den 

diskurs de tillhör men också som en viktig del i formandet av en diskursiv praktik som i sin 

tur påverkar en social praktik gällande lärarideal.  

Avslutningsvis kan konstateras att den borgerliga ideologin har haft en tydligare betoning 

på utbildningens kvalificerande funktioner och uttryckt lärarideal med lärarens 

ämneskunnighet med kunskapsinlärning i fokus. Den socialdemokratiska ideologin har visat 

sig sammanfalla med ideal av lärare som fostrare av den demokratiska medborgaren. Därmed 

har funnits en betoning i diskursen på utbildningens socialiserande funktion. Den 

subjektifierande funktionen av utbildningen framhålls inte av tidningarna vilket visar på att 

elevens individuella utveckling genom undervisning är ett ideal som växt fram senare. 

Därmed är den subjektifierande aspekten av lärarens yrkesutövning intressant att studera 

vidare. Utifrån resultaten dras slutsatserna att de båda tidningarna ger uttryck för två olika 

ideologiska bakgrunder från vilka politiska skiljelinjer är evidenta. De lärarideal som uttrycks 

på ledarsidorna, både implicita och explicita, har alltså en tydlig koppling till deras respektive 

politiska hemvist vilket går i linje med synen på diskursens praktik som byggande på redan 

existerande diskursiva strukturer. Därigenom kan den kamp om språket som ses uppstå i 

ledarsidorna förstås som ett uttryck för politisk rivalitet. Likt de studier som presenterats 

avseende massmedias roll i debatten tolkas därigenom även de diskurser presenterade i denna 

studie ha haft effekt i diskurser gällande lärarideal. Således påverkar den diskursiva praktiken 

den sociala praktiken.  
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