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1. Inledning 
 

Valutgången torde vara den fråga som kommer att dominera i personalrummen på förskolor och 
skolor den närmaste tiden. Men Lärarförbundets politik formas inte av valutgången. Den kommer 
att avgöras av medlemmarnas programdiskussioner där de gemensamma yrkesmässiga och 
fackliga förutsättningarna är utgångspunkten.1 

 
Så skrevs det på ledarsidan den 29 augusti 1991 i facktidskriften Lärarnas Tidning, bara några 
få veckor innan riksdagsvalet. Bakgrunden är inte bara det stundande riksdagsvalet utan också 
det faktum att skolfrågan, eller närmare bestämt gymnasiefrågan, legat högt upp på agendan 
för samhällsdebatt. Detta då socialdemokraterna med skolminister Göran Persson i spetsen, 
samma år förväntades driva igenom en gymnasiereform i svenska gymnasier, den första sedan 
1968. Den gymnasiereformen innehöll inte bara modernare formuleringar i läroplanen utan 
skulle vara en fundamental förändring för gymnasieskolan och eleverna i den. Innan reformen 
gick de som valt yrkesinriktade eller praktiska program två år på gymnasiet. De som läste på 
de teoretiska linjerna, som exempelvis samhällsvetenskaplig- eller naturvetenskapliglinje, 
läste tre eller fyra år på gymnasiet. Reformen 1991 innebar bland annat att alla elever som 
läste på gymnasiet skulle gå tre år. 

Jag anser att det inte minst är intressant att studera hur debatten om gymnasiereformen, 
1991, gick till då det också nu i våra dagar är just reformering och förändring av dagens 
gymnasieskola som är mycket i ropet i media. På sätt och vis aktualiseras därför också denna 
gymnasiereform som jag valt att analysera genom tidningar, då den var en konsekvens av vad 
man ansåg vara ett förlegat sätt för gymnasieväsendet att fungera. På samma sätt idag bemöts 
mycket av kritiken som lyfts fram emot just gymnasiet, som ett resultat av den reform som 
slutligen accepterades 1991. 

Detta fick naturligtvis en hel mängd med reaktioner från media, politiker och Sveriges 
medborgare. I denna undersökning kommer jag att undersöka hur debatten om 
gymnasiereformen gestaltades i pressen. För att skapa en tydlig bild av debatten studerar jag 
inte bara vad som sägs av politiker eller politiska personer utan även vilken bild av samma 
reform som två tidningar förmedlar.  

Jag försöker också att lägga visst fokus på just oppositionen i den politiska diskussionen och 
se hur de bemöter gymnasiereformen. Detta då det enligt Bergström och Wallenberg är partier 
i opposition som har makten över den politiska dagordningen. Det vill säga de oppositionella 
har förmånen att välja fokus för samhällsdebatt och kritik av det rådande systemet och dess 
ledare.2 

Min avsikt med undersökningen är därför att analysera hur politiker och politiska aktörer, i 
opposition till de regerande, debatterar gymnasiereformen i media samt hur deras åsikter 
bemöttes av regeringen eller förespråkarna av reformen. Förutom detta studeras också hur 
tidningarna själva politiskt tar ställning i frågan. 

2. Forskningsläge 
Under denna rubrik redogörs för en rad olika områden som alla cirkulerar kring min 
huvudfråga: hur gymnasiereformen diskuterades i pressen inför reformen 1991. 
Forskningsläget tar därför sin utgångspunkt i skola och politik och går därefter vidare mot 
gymnasiereformen samt teorier som är signifikanta för hur media fungerar. 

 
1 LT (1991), ”Valet och skolpolitiken” i Lärarnas Tidning 1991-08-29, s. 3. 
2 Bergström, Hans & Wallenberg, Jan & Karlson, Nils (1989), Vad väljarna ville. Och de folkvalda beslutade, s. 
3. 
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2.1 Skola och politik 
När det gäller politik och ideologier och deras på skolan i Sverige är det tydligt att deras, från 
varandra skilda, synsätt inte innebär totalt olika bilder av hur skolan skall bedriva sin 
verksamhet, skriver pedagogikprofessor Tomas Englund. Ideologier är i grund och botten 
uttryck för hur människor ser på världen.  Så skolans roll i olika världsbilder kan därför 
naturligtvis variera, men skiljer sig sällan radikalt åt.3 

Författarna och historikerna Christina Florin och Ulla Johansson skriver i sin bok Där de 
härliga lagrarna gro om läroverkens framväxt och framhålla att den till en början även 
fungerande som en klasskiktande institution. De menar att överklassen och borgarklasserna 
under tidigt 1900-tal motverkade alla försök till uppluckring av detta system. Detta gjorde de 
bland annat genom att motarbeta en sammanslagning av skolsystemen och värna om 
terminsavgifterna. Florin och Johansson menar att trots att elever gick olika länge i skolan så 
bidrog trots allt den alltmer utbredda skolgången till att elever från olika samhällskikt kom att 
känna en viss samhörighet med varandra även efter utbildningens slut.4 

Med läraryrkets professionalisering och lärarnas större inflytande i samhället genom 
pedagogisk diskurs, samt betygens ökade relevans under början av 1900-talet, förändrades 
synen på skolan. Skolans, och lärarnas, status ökade i och med de möjligheter utbildning 
kunde ge elever. Skolan verkade även som en politisk makt då den förde upp frågor om klass, 
kön och kultur på dagordningen och därav blev också skolans framtida utformning till stor del 
en konsekvens av vilka politiska krafter som härskade i samhället.5 

Pedagogikprofessor Ulf P. Lundgren menar att det var när Sverige trädde in i det moderna 
samhället, under 1900-talet, som många ansåg att utvärdering och bedömning i skolan blev 
allt mer intressant för att samhället fortsatt skulle utvecklas.6 I takt med utvecklingen av det 
moderna tänkandet i Sverige under perioden blir det självständiga tänkandet och utvecklandet 
av pedagogiska modeller fokus för skolan. Lundgren menar att detta i sin tur förde politiken 
närmare pedagogiken i Sverige och skolan blir en plats där det självständiga tänkandet med en 
pragmatisk kunskapsuppfattning gjorde att statens direkta inflytande minskar men politikens 
intresse av skolans utformning ökar.7 

Pedagogen och universitetslektor Göran Bergström skriver i sin bok att den 
socialdemokratiska skolpolitiken slits mellan två olika läger. Målet för skolpolitiken i 
samhället ansågs bland annat vara skolans uppgift att producera välståndsgenererande 
färdigheter8. Detta skapar en problematik där skolans samhällsförändrande egenskaper ställs 
mot dess möjlighet att anpassas till samhället. Att socialdemokratin historiskt har slagits för 
en utbyggnad av skolväsendet och en alltmer djup inkludering av människor med olika 
bakgrund faller väl in i den sociala bakgrund som många socialdemokrater hade förr, menar 
Bergström vidare.9 

 
Medan liberalismen historiskt grundat enhetsskolekravet i den sociala integrationens problematik, 
har socialismen gjort det i jämlikhetens. Den successiva tillkomsten av principen ”lika 
möjligheter” […] har varit ett sätt att söka anpassa dessa ideologier till varandra.10 

 

 
3 Englund, Tomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, s. 137 f. 
4 Florin, Christina & Johansson, Ulla (1993), Där de härliga lagrarna gro, s. 276 ff. 
5 Florin (1993), s. 284. 
6 Lundgren, Ulf P (2004), ”Utbildningspolitik som utvärdering” i Aasem, Petter & Foros, Per Bjørn & Kjøl, Per 
(2004) Pedagogik og politikk, s. 194 f. 
7 Lundgren (2004), s. 196 f. 
8 Med välståndsgenererande färdigheter syftas framförallt på kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden. 
9 Bergström, Göran (1993), Jämlikhet och kunskap, s. 32. 
10 Englund (2005), s. 183. 
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Utbildningssystemet är först och främst underkastat ekonomiska förutsättningar och 
teknologiska landvinningar, menar Thomas Englund. Men i andra hand är det också en 
produkt av olika ideologiska föreställningar som historiskt omformat processen till att bättre 
passa den ledande världsbilden. För att verkligen kunna omforma utbildningssystemet krävs 
därför dominerande makt. Efter att väljarna valt vilka som skall leda landet i den närmaste 
framtiden återstår det därför för de folkvalda att, oftast, kompromissa fram lösningar som 
följer de numera sammanfogade världsbilderna. Denna kompromiss resulterar i skolans 
styrdokument läroplanerna och kursplanerna.11 

Professorn i utbildningspedagogik James Tooley studerar i sin bok Reclaiming Education 
bland annat statens roll i förhållande till utbildningsväsendet. Han menar att den kontakt, och 
även kontroll, som staten har över skolan är unik i jämförelse med andra områden i samhället. 
Tooley menar nämligen att staten har tre, från varandra fristående, viktiga kontrollfunktioner 
över skolan. För det första kontrollerar staten vilka resurser skolan får. För det andra styr 
staten över skolans kapital, och kan därav erbjuda elever fri skolgång. Sist nämner Tooley att 
staten också kontrollerar skolan genom att stifta lagar som styr över den, exempelvis 
skolplikten. Tooley menar att det är nödvändigt av flera skäl att staten har kontroll över dessa 
områden kring skolans administration.12 Anledningen till att staten anser att det är viktigt att 
ha kontroll över utbildningsväsendet (är värdeladdat och) varierar beroende på vem som 
uttalar sig i ämnet. Tooley anser dock att det finns några grundläggande värden som de flesta 
typer av forskare (ekonomer, pedagoger etc.) kan komma överens om. Bland dessa nämns 
demokratins fortlevnad, skapandet av sociala nätverk, befästandet av en kulturell tradition, 
utjämnande av möjligheter i livet, brottsminskning samt ekonomisk tillväxt. Tooley menar att 
trots att skolan inte är det enda som formar eleverna som individer så ger detta onekligen 
incitament nog för staten att vilja ha ordentlig kontroll över utbildningsväsendet.13  

Lektorn i utbildningspedagogik Christian Helms Jørgensen menar dock att skolans samspel 
med staten kan betraktas ur fler vinklar än de som Tooley hänvisar till. Framförallt är det 
utbildningsväsendets tudelade roll som antingen ett redskap för att främja jämlikhet och 
demokrati eller ett sätt att styra arbetsmarknaden i önskad riktning. Jørgensen menar att det 
under 60-talet rådde en sådan optimism på arbetsmarkanden att många trodde att statens 
kanske viktigaste uppgift var att se till att folk hamnade på rätt ställe när de väl trädde ut på 
arbetsmarknaden. Detta baserades dock på ett idealiserat samhälle och utbildningspolitiken 
antog ett närmast expertstyre för att försöka se till vad många då trodde var en stabil och 
reglerad marknadsekonomi.14 

När gymnasiereformen väl började diskuteras under mitten av 80-talet syntes en tydlig 
politisk uppdelning av stödet för de förslag som presenterades av de regerande 
socialdemokraterna. Vänsterpartiet visade sig tydligt kritiska mot de förslag som 
presenterades. Det gjorde även Moderaterna på den högra sidan av partiskalan. Centerpartiet 
utmärkte sig själva tydligt genom att stödja regeringspartiet i huvuddragen av den planerade 
gymnasiereformen, trots att de stod i opposition till socialdemokraterna och deras politik i 
övrigt. Även Folkpartiet var tydligt kritiska mot förslaget.15 

De ämnen som diskuterats i politiken rörande skolfrågor under decennierna innan 1990-talet 
cirkulerade ofta kring vissa specifika begrepp. I synnerhet har riksdagspartiet moderata 
samlingspartiet profilerat sig genom att föra upp olika begrepp på den politiska dagordningen 
rörande skolpolitiska frågor.16 En av de värdefrågor som diskuterades flitigt under bland 

 
11 Englund (2005), s. 249 f. 
12 Tooley, James (2000), Reclaiming education, s. 9. 
13 Tooley (2000), s. 28 ff. 
14 Jørgensen, Christian Helms (2002), Utbildningsplanering, s. 158 f. 
15 Bergström (1993), s. 68. 
16 Bergström, Göran (1995), Har skolpolitikens mål förändrats?, s. 6. 
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annat 80-talet var frågan om valfrihet. Bland annat drev riksdagspartiet folkpartiet liberalerna 
tillsammans med moderaterna frågan om valfriheten att välja skola. Skolverket kritiserade 
detta förslag, då de ansåg att informationen till föräldrar och elever inte påbjöd en korrekt 
valfrihet för alla som var beroende av informationen.17 Socialdemokratin har länge värnat om 
begreppet jämlikhet i svensk skola och började infattas redan under samhällsdebatter under 
1960-talet. Begreppet förändrades dock något över tiden till exempelvis trygghet. Trots detta 
har jämlikhetsteorin med skolan som ett likvärdigt instrument för alla en viktig position inom 
socialdemokraterna.18 

2.2 Gymnasiereformen 
Den reform av gymnasieskolan som riksdagen beslutade 1991 var produkten av 23 års 
utredningsarbete sedan den senaste reformen i Sverige skriver Skolverket i rapporten 
Reformeringen av gymnasieskolan - en sammanfattande analys. Politiker hade dock redan 
1981 lagt fram förslag på hur skolan skulle reformeras, men de ledde inte fram till några 
beslut. Istället lades vikten på att undersöka hur den senaste reformen fungerat och hur en 
genomgripande reform skulle kunna genomföras. Huvudtanken med reformen var att skapa en 
gymnasieskola som decentraliserade makten över undervisningen men fortfarande 
garanterade en likvärdig betygssättning över rikets samtliga gymnasier. Ambitionen med 
förändringen av gymnasieskolan var att få medborgarna att kunna anpassa sig till nya 
förhållanden i samhället såväl som att ytterligare främja tillväxten och välståndet. Begreppet 
”det livslånga lärandet” myntades och innebar också en förändring av synen på kunskap där 
fokus nu riktades mot informationssökande och eget lärande. 19 

Den moderna socialdemokratin kom snart att starkare anspela på kunskapsfrågan angående 
gymnasieskolans innehåll, något som tidigare kallats ”bildningsfrågan”. Detta markerade en 
förändring i socialdemokraternas syn på skolan och fokuserade på skolans innehåll, kanske 
snarare än som en samhällsmekanism. Socialdemokraterna var därför redan från början av 
1970-talet angelägna av att få till stånd en reformering av den svenska gymnasieskolan.20 

Göran Bergström menar också att den socialdemokratiska regeringen var angelägen om att 
genomföra gymnasiereformen på grund av att olika fackliga organisationer krävde det. TCO 
(tjänstemännens centralorganisation, partipolitiskt obundet21) var ett av de fackförbund som 
lobbade mest för att en sådan förändring av gymnasieskolan skulle ske. De ansåg nämligen att 
det var viktigt ur ett samhälls- och välståndsperspektiv att gymnasiet fick en bättre anknytning 
till arbetslivet. De anklagade också gymnasieskolans linjekonstruktion för att vara allt för 
smal när det blev tvunget för individer att nyutbilda sig senare i livet för att söka andra typer 
av jobb. Bredare utbildningar efterfrågades därför.22 

För att staten skulle kunna trygga utvecklingen av gymnasieskolan ansåg beslutsfattarna det 
viktigt att lokala kommuner, politiker och lärare själva fick vara med och arbeta med 
utformningen av gymnasieskolan. Detta skulle bland annat skapa en förutsättning för att olika 
skolor får olika inriktning eller profilering för att bättre kunna möta lokal efterfrågan.23 

 
17 Bergström (1995), s. 25 f. 
18 Bergström (1993), s. 76, 90. 
19 Skolverket (2000), Reformeringen av gymnasieskolan. En sammanfattande analys, s. 20. Det bör noteras att 
detta ej är en vetenskaplig skrift utan en rapport. 
20 Bergström (1993), s. 33 f. 
21 Nationalencyklopedin (2006) TCO. Elektronisk källa: 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=325154&i_word=tco. Hämtad: 2007-01-16. 
Sökord: TCO 
22 Bergström (1993), s. 36 f. 
23 Skolverket (2000), s. 21. 
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Gymnasiereformen 1968 hade påbörjat arbetet att innefatta både teoretiska ämnen och 
kurser såväl som mer praktiska sådana i sitt kursutbud. Gymnasiereformen 1991 innebar en 
fördjupning av detta där det bland annat beslutades att alla gymnasiala program skulle vara tre 
år långa. Varken mer eller mindre. Eleverna skulle också erbjudas möjligheter att välja 
inriktning på sin utbildning och kommunerna tvingades garantera platser till sina elever inom 
det lokala uppsamlingsområdet. Detta innebar både att programmen skulle utformas så att 
eleverna fick större valmöjligheter inom dem såväl som att varje elev skulle ha möjligheten 
att själva lägga till kurser efter intresse. Ambitionen med det sistnämnda var bland annat att 
försöka överbrygga gränserna mellan de olika programmen.24 

Beslutet att söka garantera en övergripande standardisering av betygen landet över innebar i 
huvudsak två förändringar för gymnasieskolans administration. För det första infördes en 
förändring av den existerande programstrukturen i gymnasieskolan. Sedan infördes 
målstyrningen som ett sätt att arbeta med elever och deras kunskaper. För att en mål- och 
resultatstyrning skall kunna fungera krävdes också en förnyad läroplan och kursplaner.25 

 
Den tankefigur som ligger till grund för mål- och resultatstyrningen kan kortfattat 
sammanfattas på följande sätt: de nationella dokumenten i form av läroplan, programmål 
och kursplaner anger målen för och förväntat resultat av utbildningen och utgör 
utgångspunkter för preciseringen av de lokala undervisningsmålen och betygskriterierna i 
varje enskild skola.26 

 
Rapporten Den svenska skolan – effektiv och jämlik belyser en annan dimension av 

gymnasiereformen. I rapporten nämns bland annat två av reformens mest genomgripande 
förändringar, den administrativa var decentraliseringen av resurser och den andra var 
betygssystemet. Kommunerna skulle överta mer av kostnaden och de pengar som förut gick 
från stat till skolan, genom kommunerna, var inte längre ”öronmärkta”. En konsekvens som 
landets skolor fick av den decentraliserade modellen blev att den ekonomiska skillnande 
mellan skolor ökade. Även gymnasiets utvärderingssystem skiftade från ett relativt 
betygssystem till ett som mer direkt mätte kunskap.27 Studien hänvisar också till 
forskningsrapporter som gjordes kring millennieskiftet och visar att svenska gymnasieelever i 
relation till flera andra länder i världen står sig bra kunskapsmässigt. Kunskapsskillnader 
mellan skolorna i landet är också förhållandevis låga.28 

2.3 Opinionsbildarna 
Per Åhlström och Mona Hillman Pinheiro29 skriver i sin bok Maktspel, rollspel, övertygelse – 
politiken i praktiken om innebörden av begreppet politik. De menar att i princip alla 
uppfattningar och frågeställningar i samhället kan klassificeras som politiska 
ställningstaganden. De skriver också att då samhället bjuder på närmast oändligt med problem 
som har olika lösningar så finns det också ett nästan oändligt antal politiska tillvägagångssätt 

 
24 Skolverket (2000), s. 21, 25, 39. 
25 Skolverket (2000), s. 41. 
26 Skolverket (2000), s. 41. 
27 Björklund, Anders & Edin, Per-Anders & Fredriksson, Peter & Kreuger, Alan B (2003) Den svenska skolan – 
effektiv och jämlik?, s. 13 ff. Notera att detta är en rapport och inte en vetenskapligt skriven text. 
28 Björklund & Edin & Fredriksson & Kreuger (2003), s. 36 f. 
29 Hillman Pinheiro är ursprungligen en socialdemokratisk kommunalpolitiker. Åhlström har figurerat som 
kommentator och chefredaktör i socialdemokratisk press. De uppger dock i början av boken att deras tankar i 
boken är partipolitiskt obundna. 
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att lösa dem på. Sammanfattat menar de att ”varje fråga där människor tar ställning utifrån 
sina värderingar är en politisk fråga”.30 

Mediernas makt, eller inflytande, har förändrats ganska radikalt under det tjugonde 
århundradet, menar medieprofessorn Maxwell McComb. Begreppet makt syftar på vilken 
effekt eller genomslagskraft som medierna besitter gentemot dess åhörare. Efterkrigstidens 
bild av mediernas makt uppfattades som i det närmaste maktlös. Denna inställning till 
medierna vidhölls sedan fram till och med slutet av 60-talet eller början av 70-talet. Efter 
denna tid tillskrivs sedan medierna långt större inflytande än tidigare.31 

En annan samhällelig grupp som verkar för att påverka beslutsfattare, politiker och i viss 
mån medborgare är intressegrupper, eller lobbygrupper, som de också kallas. Statsvetaren 
Daniel Naurin tar upp detta begrepp i sin bok Den demokratiske lobbyisten och skriver att vad 
alla dessa grupper har gemensamt, oavsett om det rör sig om fackförbund, ideella föreningar 
eller förtag, så verkar de för att försöka påverka politiska beslut. De gör detta genom att följa 
sin egen agenda och förhoppningen är naturligtvis att besluten fattas i enlighet med dem.32 

Vad är då anledningen till att medierna idag anses ha mer genomslagskraft inom den 
samhälleliga sfären än under 50-, 60- och in på 70-talet? Maxwell McCombs anser att det har 
att göra med den roll som ”dagordningen” har. Forskare började se på detta fenomen under 
den senare hälften av 1900-talet. Med dagordning syftar han på de punkter, eller områden, 
som allmänheten uppfattar som mest relevanta inom politiken för tillfället. Senare forskning 
visar nämligen att medias roll att belysa olika problem har stort inflytande över vad 
allmänheten också uppfattar som politiskt relevant.33 

Professorn i statsvetenskap Gullan Gidlund menar i en artikel att medias makt ökat mest för 
att allmänhetens konsumtion av media ökat över tiden.  Hon menar vidare att trots att TV är 
det medium som idag har överlägset störst inflytande över opinionsbildarna så gör intresset av 
det som händer i TV att övriga medier också fångar allmänhetens intresse. Medias intresse, 
däremot, riktas främst mot en eller några få ur de olika partierna oftast partiledarna och 
möjligen någon relevant politisk person kring dem. Gidlund skriver att medias ökade vikt 
under valår innebär en ”snuttifiering” av innehållet i den politiska diskussionen. Detta innebär 
enligt henne att väljarna förvandlas till passiva åskådare och politikerna förväntas göra 
intressanta, om än ytliga, inlägg i den politiska debatten.34 

2.4 Mediedagordning 
Under 1980-talet blev det i forskarvärlden mer och mer intressant att närmare studera hur 
dagordningen sätts av media. Media tillskrevs ju som bekant ett ökat inflytande över vilka 
politiska göromål som förefaller intressant av den stora allmänheten. Det blir därför också 
intressant att se på vem som faktiskt sätter dagordningen. Är det media eller de politiska 
makter som styr i ett land som bestämmer vad som faktiskt lyfts fram som det ”just nu” mest 
intressanta?35 Medier är beroende av vilka nyhetskällor som finns, vad de andra 
nyhetsmedierna anser om olika händelser och hur mycket vikt de lägger vid specifika frågor 
samt vilka yrkesetiska normer som för närvarande är härskande inom medieindustrin. Detta 
innebär att fastställandet av dagordningen sker i flera steg. Trots att exempelvis en viktig 
politisk person kan ha otroligt stort inflytande över den mediala bevakningen, så innebär det 

 
30 Åhlström, Per & Hillman Pinheiro, Mona (2005) Maktspel, rollspel, övertygelse – politiken i praktiken, s. 15 f. 
31 McCombs, Maxwell (2004), Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s. 7 
ff. 
32 Naurin, Daniel (2001), Den demokratiske lobbyisten, s. 30. 
33 McCombs (2004), s. 61. 
34 Gidlund, Gullan (2004), ”Folkrörelsepartiet och kunskapssamhället” i Ruin, Olof (red) Politikens ramar och 
aktörer, s. 154. 
35 McCombs (2004), s. 131. 
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därför inte nödvändigtvis att media för upp allt denne försöker jobba för på den mediala 
dagordningen.36 
 

Figur 1 Mediernas Dagordning. 
 

 
 

Källa: McCombs, Maxwell (2006) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och 
opinionsbildningen, s. 133 

 
Figur 1 illustrerar hur medierna behandlar politiska sakfrågor utifrån sina förutsättningar att 

föra upp dem på dagordningen, enligt McCombs teoretiska lök-modell. I samband med att 
även politiker insett vikten av att ha kontroll över vad som sägs i media för att nå ut till de 
stora massorna har också vikten av mediernas dagordningsmakt ökat. Att påverka medierna 
att föra upp politiska sakfrågor på dagordningen har också större inflytande än konventionella 
reklamkampanjer eftersom media ofta belyser områden mer nyanserat och därför oftast 
uppfattas som mer trovärdigt av allmänheten. Vilka områden som blir belysta i media är med 
andra ord en konsekvens av de normer eller värderingar som styr de olika medierna.37  

Pressen har dock även en annan dimension genom urvalet av vad som publiceras, särskilt 
vad gäller ledarsidorna i tidningarna38.  Lektorn i journalistik Lars Nord menar att så kallad 
partipress är ett politiskt instrument som blivit ett genomgripande inslag i demokratierna, 
särskilt i norden. Lars Nord menar också att partipressen i sin tur också är beroende av vilken 
ställning de politiska partierna har i landet och att det finns olika bindningar till det parti som 
publikationen stödjer. Dessa band kan ha att göra med ägarstrukturer, lojalitet till den förda 
politiken eller att tidningens målgrupp generellt är anslutna till ett visst parti.39 

Pedagogen Maria Folke-Fichtelius lyfter intressant nog upp frågan huruvida medias makt 
decimeras genom den enkla anledningen att andra aktörer än journalister själva har inlyftande 
över medielogiken. Svaret på frågan är inte entydig. Men det faktum att både media och 
politiker använder sig av vardera olika former av grindvakter, personer eller system som 
förhindrar för påtaglig korrelation mellan de både fälten, torde tala emot detta. Media har 
makten att bestämma vad som faktiskt förs upp på dagordningen och hur mycket täckning 
som ges åt ett område genom det individuella urvalet. Tidpunkten för publiceringen av 
nyheter är essentiell när det gäller den aktuella dagordningen.40 

Även om ledarsidornas politiska signifikans inte bör underskattas menar Nord att deras 
opinionsbildande roll troligen har minskat något på senare tid. Detta beror troligen på att 
nöjes- och andra nyheter samt konkurrensen från andra mediekällor ökat. Han fortsätter med 
att understryka att det å andra sidan troligen inte finns någon medieform som ändå har en lika 

                                                 
36 McCombs (2004), s. 132 f. 
37 McCombs (2004), s. 137 f. 
38 Nord, Lars (2001), Vår tids ledare, s. 53. 
39 Nord (2001), s. 68 f. 
40 Folke-Fichtelius (2003), Utbildningspolitik och medielogi. En fallstudie om medierna funktion och betydelse i 
debatten om skolan s. 53, 58 f. 
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starkt opinionsbildande funktion i samhället som ledarsidorna i pressen. Detta har troligen 
förklaringen att ledarsidornas funktion är att kommentera samhället ur tidningens 
ledarskribenters synvinkel och att det därmed en nisch som andra medieformer inte kan 
konkurrera direkt med.41 

2.5 Skola och samhällsdebatt 
Att det ibland förekommer problem inom svensk skola är det få som inte är medvetna om. Ett 
relativt vanligt sätt för skolor, elever eller föräldrar att få de lokala eller regionala politikerna 
att skapa förändring kan vara att gå till radio, tv eller tidningar. Media är nämligen bra på att 
rapportera om olägenheter inom svensk skola eftersom det ständigt är ett aktuellt ämne som 
intresserar många.42 

Under 1900-talet började diskussioner kring hur skolan skulle bedriva sin verksamhet och 
hur stor inblandning i skolan som staten hade, få allt mer utrymme i samhällsdebatten. Tidigt 
efter andra världskriget började exempelvis debatter om hur skolan skulle reformeras till en 
gemensam skolgång (något som under denna period rörde främst det som senare blev 
grundskolan) och hur skolagan skulle förändras, skriver pedagogen Johan Qvarsebo. Många 
började nämligen anse att skolan hade en viktig demokratisk funktion att uppfylla och därför 
blev det alltmer intressant att se på hur skolan fostrade morgondagens vuxna till självtänkande 
individer. Allt fler samhällsorgan och grupper började intressera sig för utbildningsväsendet, 
däribland också de fackliga lärarförbund som fanns under perioden.43 
Qvarsebo fortsätter i sin bok Skolbarnets Fostran med problematisering kring 
lärartidningarnas bild av den debatt, om skolagan och disciplinåtgärder i skolan, som blossade 
upp under mitten av 1950-talet. Qvarsebo kommer fram till att det framförallt var två olika 
typer av lösningar som kom fram i lärartidningsdebatten. Vissa ansåg att skolans 
disciplineringsproblem härstammade ur samhällsutvecklingen och menade således att det 
bästa vore att låta skolan gå tillbaka till hur den tidigare fungerat. Andra menade att 
samhällsutvecklingen utvecklats snabbare än skolan och att skolan därav var tvungen att 
införa kraftiga åtgärder för att följa med i utvecklingen.44 

Folke-Ficthelius tar i sin forskning upp hur media används inom skolpolitiken45. Hon 
använder sig av ett citat myntat av Herbert Tingsten nämligen ”den offentliga debattens 
böljegång”46 för att beskriva hur politiskt debatt fungerar i media. Folke-Fichtelius 
sammanför genom citatet de olika steg, eller faser, som normalt karaktäriserar offentlig debatt 
i media. Dessa faser beskriver hon som: 

 
I. Initiativ 
II. Förvirring 
III. Kristallisering 
IV. Avgörande 
V. Likriktning47 
 
Under initiativfasen tar personer eller grupper som står i opposition till de som är i begrepp 

att fatta ett beslut inom riksdagen öppet ställning i frågan. De oppositionella försöker föra upp 

 
41 Nord (2001), s. 72 f. 
42 Eriksson, Veronica (2001), REAGERA! Gör något åt det som är fel i skolan, s. 29. 
43 Qvarsebo, Jonas (2006), Skolbarnets fostran, s. 82. 
44 Qvarsebo (2006), s. 133 f. 
45 Ämnet för hennes studie var en debatt under 2000 rörande förändrade betygsgränser inom skolan och debatten 
kring detta förslag. 
46 Folke-Fichtelius (2003), s. 44. 
47 Folke-Fichtelius (2003), s. 44. 
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frågan på den politiska dagordningen dels genom brev direkt till de berörda beslutsfattarna 
och genom medierna med hjälp både av pressmeddelanden och via artiklar. Huruvida debatten 
sedan verkligen lyckas ta plats på dagordningen avgörs ofta av flera faktorer som timing, 
andra ämnen på dagordningen etcetera. Det vill säga om det finns andra ämnen i media som 
för tillfället tar upp mer plats så riskerar den nystartade debatten att tappa fotfäste på den 
politiska dagordningen.48 

Det Folke-Fichtelius menar med förvirring är att varken media, berörda parter eller 
beslutsfattarna nödvändigtvis behöver ha en direkt ståndpunkt i den nyss uppförda debatten. 
Det kan handla om att medierna inte riktigt är på det klara med huruvida detta är ett problem 
som det finns allmänt intresse i. Lärarkåren kanske inte är helt enig eller helt införstådd med 
vad som skall förändras om det exempelvis rör sig om skolfrågor. Och beslutsfattarna är inte 
helt förberedda på opinionens angrepp på det berörda området.49 

Med kristallisering syftar Folke-Fichtelius på den fas av samhällsdebatten där ett 
debattområde nått status inom media på den politiska dagordningen. Nu märks en markant 
ökning av material i media som behandlar det aktuella problemområdet. Kristalliseringen 
synliggör vilka huvudaktörerna i debatten är.50 

I och med kristalliseringsfasen är den mediala debatten nära sin kulmen. Denna period 
betecknas som avgörandet där frågorna äntligen kan lösas mellan berörda parter. Denna tid 
kännetecknas av mycket intensiv mediebevakning. När frågan tillslut lösts avtar 
mediebevakningen av berörda parter omedelbart och betecknas av Folke-Fichtelius som 
likriktningsfasen.51 

Hur kommer det sig då att samhällsdebatt mellan både politiker och massmedia uppstår? En 
anledning som doktorn i statsvetenskap Nicklas Håkansson pekar på är att politikernas arbets- 
och synsätt skiljer sig markant från massmedias och att det därför uppstår en konflikt dem 
emellan. Skillnadernas ursprung är de olika parternas mål de strävar mot samt vilken 
samhällsfunktion de uppfyller52. Denna problematik synliggörs av politikers och medias ofta 
förekommande svårighet att förstå varandra. Håkansson anser att detta skapar problem för 
åhörarna (medborgarna) som får det ändå svårare att bilda sig en verklig uppfattning om hur 
saker och ting förhåller sig. Både politiker och media är beroende av varandra för det är bara i 
samspel mellan varandra som de kan nå ut till medborgarna, eller åhörarna.53 Detta födde 
teorin om media som ”en del av det politiska systemet”.54 

 

2.6 Sammanfattning: forskningsläge 
Forskningsläget blottlägger en del fakta och förhållanden som är relevanta för att förstå vilken 
kontext som undersökningsmaterialet existerar i. Stommen i forskningsläget är dels skolans 
roll i samhället och politiken. Dels hur media gör sitt urval och samtidigt försöker påverka 
opinionsbildandet i samhället. 

I det första kapitlet om skolans historiepolitiska roll som omnämns och binds samman med 
den politik som format skolan under dess utveckling i Sverige. Skolans utveckling i den 

 
48 Folke-Fichtelius (2003), s. 44. 
49 Folke-Fichtelius (2003), s. 44. 
50 Folke-Fichtelius (2003), s. 46. 
51 Folke-Fichtelius (2003), s. 47. 
52 Medan politikernas mål kan vara av ideologisk karaktär så kan medias mål vara att skapa ekonomisk förtjänst, 
exempelvis. 
53 Det finns de som är kritiska mot idén som media som en tredje statsmakt, detta mestadels på grund av politiskt 
oberoende media. Dessa kan därför antas snarare söka samförstånd mellan sig och politiken. Se not. 47. 
54 Håkansson Nicklas (2004) Politiker och journalister – kamp om presentation och representation i Nord, Lars 
& Strömbäck, Jesper (red), s. 199 f. 
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politiska sektorn omnämns också. Forskningsläget berör också hur skolans roll förändrats 
över tiden och pekar på några av de orsaker som ledde fram till  gymnasiepropositionen 1991.  

Det andra kapitlet redogör för vad gymnasiereformen faktiskt innebar för den svenska 
gymnasieskolan och vilka motiv som låg bakom förändringen. Det är också intressant att se 
att det finns bakomliggande intressegrupper som försöker att forma politiska beslut och hur 
gymnasiereformen också var en produkt inte bara av politiker, men också av lobbygrupper. 
TCO omnämns som ett av de fackförbund som lobbade mycket för att få igenom en ny 
gymnasiereform och är således den organisation som är överordnad Lärarförbundet, vars 
tidskrift ingår i undersökningsmaterialet. 

Kapitlet Opinionsbildarna behandlar vidare hur lobbygrupper och kanske framförallt media 
finner sin plats i det politiska samtalet. Massmedias inflytande har ju ansetts fluktuera över 
dess relativt korta livslängd men anses nu enligt Maxwell McComb inneha en ganska stark 
politisk position i samhället.  

 Nästa kapitel, Mediedagordningen, fördjupar vår förståelse av hur massmedia fungerar och 
tar bland annat upp urvalsprocesser. Dagordningsteorin är något som är viktigt att förstå för 
att kunna analysera och försöka begripa sig på urvalsprocesser som media använder sig av när 
de publicerar politisk debatt.  

Det avslutande kapitlet behandlar främst en debattanalytisk teori, formulerad av Maria 
Folche-Fichtelius. Denna teori ligger också till grund för min egen kvantitativa analys av 
källmaterialet. Den spaltar upp vilka faser som samhällsdebatt kan gå igenom. Nicklas 
Håkanssons syn på hur politik och media fungerar tillsammans och deras beroendeställning 
till varandra skapar en sammanhållen bild med media och politik som starka samhällkrafter. 

3. Problemformulering 
Syftet med min undersökning är att studera hur debatten om gymnasiereformen 1991 
framställs i svensk media. Min problemformulering blir därför att analysera hur 
gymnasiereformen 1991 debatterades i två olika tidningar med flera aktörer inblandade, 
däribland tidningarna själva. För att besvara problemet kommer jag studera vilka argument 
som förs fram i den mediala  debatten och hur de bemöts av debattens aktörer. 

Undersökningen utgår från media och dess framställande av denna debatt mellan både 
politiker, politiska opinionsbildare och ledarskribenter i tidningarna. Stommen i 
undersökningen blir att försöka utröna hur en dagstidning (Svenska Dagbladet), en 
lärarfacklig tidning (Lärarnas Tidning) tar ställning i frågan om gymnasieskolans utformning 
och reformering i början av 90-talet. Med andra ord är det tre typer av aktörer som granskas. 
Partipolitiskt aktiva personer, personer som deltar i den politiska debatten samt tidningarna 
själva som politiska opinionsbildare. 

För att bättre konkretisera min frågeställning väljer jag att spalta upp den i tre övergripande 
punkter vilka både undersökningen och slutsatsen kommer att kretsa kring. 

 
• Vad handlade debatten om gymnasiereformen om och vilka politiska 

ställningstaganden presenterades? 
• Vilken kritik mot gymnasiereformen fördes fram och hur bemöttes den? 
• Vilken roll antog pressen och lärarfacket i opinionsbildandet? 
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4. Metod och avgränsningar 
Jag har i min undersökning analyserat tidningsmaterial från den undersökta tidsperioden. Jag 
har både använt mig av tidningen Svenska Dagbladet (oberoende moderat55) och tidningen 
Lärarnas Tidning56 (Lärarförbundets facktidskrift). Svenska Dagbladet utkom 1991 med ett 
nummer varje dag, utom vissa helgdagar. De skriver bland annat på sin hemsida att deras 
målgrupp är en välutbildad samhällsklass i framförallt Storstockholm.57 Lärarnas Tidning 
utkom under 1991 en gång i veckan under skolterminerna och hade därefter ett uppehåll från 
början av juni till mitten på augusti. Lärarförbundet ger ut tidningen till alla sina medlemmar i 
förbundet som en medlemsskrift. Det är ett lärarfackligt förbund för alla som jobbar inom 
förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium och erbjuder förutom skydd för anställda 
samt bland annat vidareutbildning.58 Att undersöka ett källmaterial på ett jämförande 
arbetssätt med så olika volym tror jag kräver en medvetenhet hos mig som författare av 
arbetet. Den kvantitativa delen av undersökningens innehåll baseras på material främst från 
Svenska Dagbladet (se kapitel 6.1). Men då jag ämnar genomföra en till största delen 
kvalitativ59 undersökning tror jag att det är substansen i argumenten som är det essentiella 
samt analysen av dessa. Därav är jag av den uppfattningen att källmaterialet kan ge en rättvis 
bild efter de problem och frågor jag formulerat för arbetet.  

4.1 Källmaterialet 
Jag studerade Svenska Dagbladet (förkortas SvD) för perioden 1 januari, 1991, till och med 
15 september, 1991. Lärarnas Tidning har studerats från den första januari 1991 till och med 
det nummer som utkom den 19 september. 

I Svenska Dagbladet har jag undersökt vilka rubriker som innehåller ord som korrelerar med 
min undersökning på sida nummer två, ledarsidan, och sida nummer tre kallad brännpunkt. 
De ord jag framförallt letat efter var skola, gymnasieskolan, gymnasiepropositionen, 
gymnasiereformen, Göran Persson, skolministern, yrkesutbildning, språk samt kunskap. 
Svenska Dagbladet hade 1991 ett upplägg på sin tidning där ledarsidan ofta innehöll både 
artiklar från redaktörer på Svenska Dagbladet samt insända artiklar från politiska aktörer och 
personer som deltar i den politiska debatten. Brännpunkt var en sida där olika personer fick 
komma till tals, ofta i frågor som för närvarande diskuterades även på ledarsida, i en för detta 
avsedd debattsida. 

När jag undersökte Lärarnas Tidning (förkortas LT) sökte jag också efter ord i rubrikerna på 
artiklarna som verkade hänga ihop med mitt problem. De ord jag letade efter i Lärarnas 
Tidning var i stort sett de samma som de jag letade efter i min undersökning av 
undersökningsmaterialet från Svenska Dagbladet. I Lärarnas Tidning undersökte jag 
ledarsida, nyhetssidor samt debattsidor med artiklar från politiska arbetare och aktörer. 
Lärarnas tidning har en väldigt mycket mindre upplaga än Svenska Dagbladet. Att innefatta 
en större del av tidningn framstår som det mest rimliga arbetssättet då Svenska Dagbladet 

 
55 Kungliga Biblioteket (2006) Nya Lundstedt. Dagstidningar, Elektronisk källa: 
http://www.kb.se/nl/titlar/11.htm#PT. Hämtad 2006-10-26. 
56 Nationalencyklopedin (2006) Lärarnas Tidning. Elektronisk källa: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=247200 , hämtad: 2006-11-11, sökord: Lärarnas tidning. 
57 Svenska Dagbladet (2006) Om Svd. Elektronisk källa: http://www.svd.se/omsvd , hämtad: 2007-01-11. 
58 Lärarförbundet (2006) Bli medlem – medlemserbjudanden. Elektronisk källa: 
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Context/003DA3FC?OpenDocument samt Det här är lärarförbundet. 
Internetkälla: http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/003DA436?OpenDocument , hämtade: 2007-
01-11. 
59 En del av undersökningen (6.1) är av  kvantitativ art och syftar främst till att blottlägga debattens del av 
mediedagordningen samt ge en relativ överblick mellan de båda källverken. 
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utkom dagligen medan Lärarnas Tidning utkom endast en gång i veckan, i syfte att skapa ett 
material som kvantitativt är jämförbart med varandra. 

4.2 Arbetssätt och avgränsningar 
Anledningen till att jag valt att jobba med dessa två tidningar som källor för min 
undersökning är att jag hoppas att min undersökning kommer att få tre olika infallsvinklar av 
det politiska spel jag analyserar. Det är å ena sidan politikerna som aktivt ger uttryck för sin 
politik och sin ideologi, vilka kommer till uttryck mest genom Svenska Dagbladets debattsida 
i undersökningen. Svenska Dagbladet bidrar med en borgerlig infallsvinkel och är därmed 
också en politiskt oppositionell tidning mot regeringen. Lärarnas Tidning är en tidning som 
utges av Lärarförbundet som i sin tur är underställda fackförbundet TCO. 

Nackdelen med att jobba på detta vis kan vara att jag kan missa information som egentligen 
berör min undersökning om det inte framkom tydligt i rubrik eller ingress att artikeln berörde 
intressanta fakta. Jag ansåg dock att jag var tvungen att hitta avgränsande sökord som också 
gjorde undersökningen av källmaterialet greppbart. Anledningen till att jag valt att både 
studera ledarsidor samt debattsidor i de båda tidningarna är för att jag utgår ifrån att de kan 
lyfta fram flera aspekter av debatten.  

Ledarsidorna bör enligt mig vara information som tidningen i fråga står för både i sakfrågor 
och politiskt. På debattsidorna framkommer en vidare spridning av materialet, men jag utgår 
enligt McCombs teori ifrån att tidningarnas värdegrund i viss mån påverkar vilket material 
som blir publicerat. Jag har vidare avgränsat det material som framkommer på ledarsida 
ytterligare. De artiklar på ledarsida som är undertecknade av en skribent eller författare anser 
jag ta en aktiv ställning i den politiska debatten. De artiklar som saknar underteckning av en 
specifik person anser jag vara ett uttryck för publikationens direkta synpunkt i gällande fråga. 

4.3 Begreppsförklaringar 
Jag använder mig på flera platser i min uppsats av olika begrepp som kan vara oklara och 
kommer därför att försöka förtydliga dessa i detta avsnitt. 

Med politiska aktörer syftar jag på personer som deltar i debatten om gymnasiereformen i 
egenskap av hans eller hennes politiska tillhörighet. Detta har jag avgjort om det i signaturen 
till inlägget eller artikeln har framkommit partitillhörighet. Dessa markeras därför oftast med 
tillhörande partibokstav, exempelvis (s) för Socialdemokraterna etcetera. I andra fall skrivs 
hela partitillhörigheten ut i texten enligt exempel ”folkpartisten” och så vidare. Personernas 
partitillhörighet markeras således inte varje gång i texten, då det kan anses att partitillhörighet 
nyligen befästs i den löpande texten. 

Ibland annat syftet nämner jag personer som deltar i den politiska debatten men inte gör det 
i en öppen partitillhörighet. Med detta menas personer som inte framträder i tidningen med en 
partipolitisk signatur, men likväl deltar i den debatt som undersöks, och kallas således för 
politiska aktörer. I görligaste mån beskrivs vilket arbete eller titel artikelförfattaren har, om 
det framkommer i källmaterialet. 

Tidningarnas del i opinionsbildandet har jag valt att analysera deras inlägg på ledarsida. 
Dessa sidor hänvisas av författaren Lars Nord vara en plats där tidningen tydligast kan 
bedriva en subjektiv politisk debatt60. Dessa var aldrig signerade i de källor jag granskat för 
den aktuella perioden. 

I undersökningsmaterialet framkom ibland begreppet timtid. Detta beskrivs som den tid som 
eleverna har tillsammans med lärare, med andra ord undervisningstid. 

 
60 Se s. 7. 
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5. Bakgrund 
Under 70- och 80-talet var utformningen av den svenska gymnasieskolan mer eller mindre ett 
resultat av den utbildningspolitik som fördes inför gymnasiereformen i slutet av 1960-talet. 
Den reform som senast skedde inom gymnasieskolan påbörjades i slutet av 60-talet och var 
fullt genomförd 1971. Trots det faktum att den reformen genomförts med en rad 
moderniseringar som utgångspunkt, däribland självständigt arbete och jämlikhet dröjde det 
inte många år innan nya förslag på reformeringar av gymnasieskolan kom. Anledningen till 
att nya förslag till förändringar av gymnasiet var flertaliga men grundade sig både i 
samhälleliga, politiska och skoladministrativa aspekter.61 

5.1 Utbildningshistorik 
Den svenska skolan har omformats ganska radikalt under det tjugonde århundradet. För 
enkelhetsskull kan man dela in dessa förändringsperioder i tre individuella perioder. Först 
perioden mellan 1800-talets slut och 1927 års skolreform genom stadgan för folk- och 
fortsättningsskolan 1918/1919. Efterföljande period konkretiseras av läroplanen för 
grundskolan 1962, Lgr 62. Den tredje perioden sker i och med läroplanen för grundskolan 
1980, Lgr 80. Det som alltså konkretiserar dessa perioder är de läroplansreformer som 
genomfördes. Dessa reformer inom skolväsendet fick bland annat konsekvensen att den 
allmänna standarden och samhällsklassernas nivå ökade generellt.62 

Läroplansreformerna 1918/1919 var en konsekvens av folkundervisningskommitéens arbete 
att planlägga hur reformeringen av folkskolan skulle gå till. Lgr 62 föregicks av ett ändå 
längre förarbete och startades redan 1950. Orsaken till detta torde vara att den nya läroplanens 
förändringar prövades i olika försöksverksamheter samt att synen på skolan och dess roll 
förändrades under efterkrigstiden fram till och med den nya läroplanen. Även läroplanen Lgr 
80 föregicks av flera utredningar och olika politiska propositioner. En viktig milstolpe i och 
med Lgr 80 var att den nya läroplanen öppnade upp för framtida riksdagsbeslut inför 
gymnasiereformen (på grund av gymnasieutredningen 1976-81) 1991, där gymnasieskolan 
innefattar i princip samtliga elever från grundskolan.63 

Den äldre linjestrukturen som präglat gymnasieskolan var uppdelad där elever med olika 
inriktning på sin utbildning gick olika länge i skolan. Särskilt praktiska inriktningar som 
exempelvis skogsbruksteknisk, el-teleteknisk och vårdteknisk var gymnasielinjer som var två 
år långa. Det fanns även vissa teoretiska linjer som endast var två år långa, exempelvis 
musiklinjen. Bland de tre till fyraåriga fanns linjer som bland annat ekonomisk- och 
naturvetenskaplig inriktning.64 

5.2 Politik och mediepedagogik 
Det överst bestämmande organet över svensk skola är riksdagen. Den har i detta sammanhang 
syfte att formulera och bestämma över läroplaner och skollagen. Tillsammans med 
Regeringskansliet jobbar regeringen för att lyfta fram frågor som skall beslutas över i 
riksdagen. En del av regeringskansliet är utbildningsdepartementet, där arbetar bland annat 
skolministern och utbildningsministern. Skolministern är den regeringstjänsteman som ytterst 
har ansvaret för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och komvux. Kommunen är den 

 
61 Bergström (1993), s. 35. 
62 Englund (2005), s. 253. 
63 Englund (2005), s. 253 f. 
64 Lundhal, Lisbeth (1998) Fortfarande den svenska utbildningspolitikens styvbarn? Debatten om den 
gymnasiala yrkesutbildningen i Sverige under 1990-talet. Elektronisk källa: 
http://tntee.umu.se/publications/swe/utbildningspolitikens_styvbarn.html. Hämtad 2006-10-26. 
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kommunala instans som har hand om skolan på lokal nivå. Efter de riktlinjer som kommunen 
får av staten skall de förverkliga dessa enligt lokala förhållanden.65 
Inför riksdagsval i Sverige vill ofta partierna få väljarna att tro att deras alternativ innebär en 
total förändring från det den politik som för tillfället förs i landet. Verkligheten är dock ofta 
en annan. Politiska system vilar nämligen på en rad samhällsprocesser vilka ofta är svåra att 
förändra på kort sikt. Detta rör allt som den sittande regeringen har genomfört eller påbörjat 
under sin mandatperiod, eller i vissa fall tidigare än så. Avgörande processers läge i tiden i 
förhållande till valår kan därför ha betydande inflytande på hur nästa regering lyckas skapa 
förändring.66 
Det sittande regeringspartiet styr över landet. De oppositionella partierna har dock den 
tongivande makten att, mer eller mindre direkt, bestämma den politiska dagordningen. Detta 
görs genom att de i opposition till regeringspartiet bestämmer vart de riktar sina politiska 
attacker. Partier i opposition tenderar också att ofta att anklaga det rådande systemet och dess 
ledare för att det finns en rad olägenheter i landet. Ofta blir det dock så att förändringarna inte 
blir så radikala om de tidigare oppositionella partierna väl tillträder i regeringsställning.67 

6. Undersökning 
I kapitel 6 presenteras det källmaterial jag insamlat. För att bryta upp innehållet samt skapa en 
tydligare sammanhållning mellan undersökning, forskningsläge samt diskussion har jag valt 
att disponera undersökningen enligt olika teman där olika portioner av källmaterialet 
presenteras för att slutligen sammanföras i kapitlet Slutsatser och diskussion. 

6.1 Gymnasiereformen på dagordningen 
Lärarnas Tidning nämner inget om gymnasiereformen innan februari månad. Mellan 

februari och maj skrivs det dock ett antal artiklar varje månad i ämnet med en svag nergång 
närmare sommaren. Inför valet, efter Lärarnas Tidnings sommaruppehåll, återupptas ämnet 
igen ganska märkbart. 

Svenska Dagbladet skriver inte heller något om gymnasiereformen under januari månad. I 
februari omnämns det dock och de två kommande månaderna har en hög frekvens av artiklar 
och debattartiklar som beskriver och debatterar gymnasiepropositionen genom diskussion om 
dess eventuella för- och nackdelar. En synbar minskning sker efter detta och desto närmare 
valet undersökningsmaterialet kommer desto mindre frekvent blir också artiklar i ämnet. 
Under augusti och september månad skrivs bara en artikel per månad. 

Ett diagram över detta synliggör antalet artiklar som skrevs för båda tidningarna under den 
undersökta perioden. 

 
Figur 2: Antal artiklar om gymnasiereformen i Lärarnas Tidning och Svenska Dagbladet 

 

 
65 Eriksson, Veronica (2001), s. 17 f. 
66 Bergström & Wallenberg & Karlson (1989), s. 47. 
67 Bergström & Wallenberg & Karlson (1989), s. 48. 
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Källa: Lärarnas Tidning (1991) 1 januari till 19 september;  Svenska Dagbladet (1991) 1 

januari till 15 september.  
 
Det är tydligt att det faktiska antalet artiklar i ämnet, gymnasiereformen, i Svenska 

Dagbladet vida överstiger antalet i Lärarnas Tidning. Detta beror på att Svenska Dagbladet 
utkom med långt fler nummer, än Lärarnas Tidning, under undersökningsperioden. Den 
relativa fördelningen tidningarna emellan kan dock skönjas genom att studera hur tendensen 
var i exponeringen i de båda tidningarna under samma period. Trots att Lärarnas Tidning 
endast utkommer veckovis ser vi en tydlig likartad trend mellan båda tidningarna. Svenska 
Dagbladet publicerar 6 artiklar i ämnet under februari, 13 artiklar under mars och 15 artiklar 
under april. Samtidigt publicerar Lärarnas Tidning publicerar tre, fem och tre artiklar under 
motsvarande månader. Detta motsvarar med andra ord en kvantitativ kulmen i antalet 
publicerade artiklar i de båda tidskrifterna. Det dessa diagram egentligen lyfter fram är hur 
tydligt det faktisk kan te sig att ett ämne som gymnasiereformen hamnar på den mediala 
dagordningen inför att viktiga politiska beslut skall fattas. Frekvensen är som högst i båda 
tidningarna under ungefär samma period och visar sedan ett avtagande intresse inför valet. 

Initiativet i debatten sker i Svenska Dagbladet och tas av en lärare i en artikel på sidan 
brännpunkt. Initiativet förs överraskande fram som en kritik mot den borgerliga oppositionen 
som enligt artikelförfattaren Barbro Söderberg inte på ett adekvat sätt bemött planerade 
förändringar och det aktuella läget i gymnasieskolan.68 Detta inlägg besvaras snabbt av 
folkpartisten Lars Leijonborg ett par dagar senare i en artikel på samma sida som Söderberg. 
Leijonborgs svar i frågan är att den borgerliga oppositionen faktiskt eftersträvar mindre 
centralstyrning av skolan och mer makt åt dem som enligt Leijonborg är mest insatta i skolan 
som elever, lärare och föräldrar.69 Dessa båda artiklar markerar att initiativfasen för 
skoldebatt inleds.  

                                                

Att initiativet i debatten faktiskt tagits tydliggörs genom att den socialdemokratiske 
skolministern Göran Persson aktivt väljer att delta i debatten om den svenska skolan och 
speciellt om gymnasiereformen i ett brev som Svenska Dagbladet väljer att publicera på 
ledarsida. Persson försöker i brevet argumentera för vad han anser vara en väg för den 
gymnasiala utbildningen att bli en skola som främst förordar kunskap som begrepp. Svenska 
Dagbladets ledarskribent väljer att direkt besvara detta påstående att den nya gymnasieskolan 
skall förorda kunskap om Perssons förslag samtidigt inte är tillräckligt finansierad.70 Februari 
månad kantas sedan av angrepp på den gymnasiereform som socialdemokraterna presenterat. 

 
68 Söderberg, Barbro (1991), ”Antihumanistisk skola skadar barnen” i Svenska Dagbladet 1991-02-04, s.3. 
69 Leijonborg, Lars (1991), ”Större inflytande till lärare, elever och föräldrar!” i Svenska Dagbladet 1991-02-14 
s. 3. 
70 Persson, Göran (1991), ”Svenska Dagbladet dömer utan att ha läst gymnasiepropositionen” i Svenska 
Dagbladet 1991-02-21 s. 2. 
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Där framförallt kritiken mot ett treårigt gymnasium för alla, enligt olika debattartiklar, anses 
förstärka den yrkesutbildande delen på gymnasiet bokstavligen på bekostnad av de teoretiska 
programmen. Även begreppet kunskap och kvalitet omnämns mycket i debatten, troligen som 
svar på skolminister Perssons försvar av sin gymnasieproposition.71  

Debatten börjar nu bära spår av det som Kerstin Folche-Fichtelius benämnde som 
förvirringen i och med att Lärarnas Tidning i inledningsskedet av debatten relativt 
frånvarande. I sina marsnummer tar de dock ställning i gymnasiefrågan och då genom att 
skriva om vilka förändringar de hoppas på att se i och med reformen likväl som förändringar 
de är rädda för att de ska ske. Särskilt framhålls förslaget att timtiden i olika ämnen i 
undervisningen skall kortas ned, något LT påvisar som väldigt negativt om det blir genomfört. 
Hårdast kritik riktas dock mot den budgetering av gymnasiereformen som socialdemokraterna 
presenterar där en stor del av finansieringen beräknas skötas av kommunerna.72 Det är alltså 
uppenbart att Lärarnas Tidning inte från början ansåg att gymnasiereformen var en fråga att 
skapa bredare debatt om då de tidigare mest inriktat sig på att tydligt redogöra för 
förändringarna inom den nya gymnasieskolan, utan att för den skull nödvändigtvis bilda sig 
eller sina läsare en ställning för eller emot reformförslaget.73 Svenska Dagbladet uppfattar 
uppenbarligen detta tidigare, både genom att ge plats åt debattartiklar och att kommentera för- 
och nackdelar på ledarsidan.74 

 
71 Eherenkron, Olof (1991), ”Ett dråpslag mot gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-02-23, s. 2; Svensson, 
Ingvar (1991), ”Undervisningen måste präglas av kvalitet” i Svenska Dagbladet 1991-02-25, s. 3 & SvD (1991), 
”Attentatet mot gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-02-26 s. 2. 
72 LT (1991), ”Gymnasiet i stöpsleven” i Lärarnas Tidning nr 10, 1991-03-21 s. 2. 
73 LT (1991), ”Linjerna blir ’program’ i Perssons gymnasium” i Lärarnas Tidning 1991-02-14 s. 2. 
74 Se fotnot 37-40. 
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Det blir snart tydligt vilka aktörer som är intressanta i debatten och debatten träder då in i 
kristalliseringsfasen. Skolminister Göran Perssons roll i debatten är otvetydig där han 
figurerar som företrädare för gymnasiepropositionen. SvD står onekligen på andra sidan 
vågskålen och förkroppsligar den kritiska sidans argument mot det Persson framhåller som 
bra med den nya reformen.75 Politikerna Lars Leijonborg (fp)76 och Beatrice Ask77 (m) 
förekommer också en rad gånger i debatten, likväl som moderaternas partiledare Carl Bildt78 
(m) och visar tydligt på en oppositionell front mot den presenterade gymnasiepropositionen. 
Den som onekligen ensam får stå pall för kritiken mot gymnasiereformen i SvD är 
skolministern Göran Persson, ofta i direkta debatter både på ledarsida samt debattsidan 
”Brännpunkt”79. Debatten ökar i båda tidningarna för att sedan nå en ganska klar kulmen i 
mars-april och avtar sedan med färre inlägg och artiklar från tidningarna.80 

Den avgörande fasen i debatten sker då den är som mest aktuell, under mitten av mars till 
och med april månad. Under denna tid når antalet artiklar i ämnet i Svenska Dagbladet sin 
kulmen. Lärarnas Tidning har ett mindre tydligt avgörande eller likriktning, då tidningen i 
många fall nöjer sig med att kritisera delar av propositionen snarare än politiken och 
personerna som står bakom den. Svenska Dagbladet inleder under mitten av april ett 
blixtanfall mot den stundande gymnasiereformen med inte mindre än sju artiklar med en 
negativ attityd gentemot densamma.81 Mot detta ställer Svenska Dagbladet endast en enda 
artikel vilken betonar de positiva delarna av propositionen.82 Detta inlägg i debatten står 
skolminister Göran Persson för. Svenska Dagbladet fortsätter i mars månad i liknande 
utförande. Tio artiklar med negativ inställning till propositionen83 ställs emot tre artiklar som 

 
75 Detta syns tydligt i bl.a. Persson, Göran (1991), ”SvD dömer utan att ha läst gymnasiepropositionen” samt 
Persson, Göran (1991), ”Ingen nedrustning av gymnasiet” båda i Svenska Dagbladet 1991-02-21 s. 2 resp. 1991-
03-04 s. 2. 
76 Leijonborg, Lars (1991), ”Större inflytande till lärare, elever och föräldrar!” i Svenska Dagbladet 1991-04-14, 
s. 3 & ”Gymnasiereformen är underfinansierad” i Svenska Dagbladet 1991-04-16, s. 3 & ”Plånboken styr i 
dagens Sverige” i Svenska Dagbladet 1991-06-12 s. 3. 
77 Ask, Beatrice (1991), ”Försämrad skola till ökade kostnader” i Svenska Dagbladet 1991-03-12 s. 3 samt 
”Skolministern har lagt ett 60-talsförslag” Svenska Dagbladet 1991-03-27 s. 3. 
78 Bildt, Carl (1991), ”Regeringen äventyrar Sveriges framtid” i Svenska Dagbladet 1991-04-04 s. 3, ”Perssons 
filosofi ökar utbildningsklyftorna” i Svenska Dagbladet 1991-04-25 samt även Bildt, Carl (1991), ”Största 
nedrustningen någonsin!” i Lärarnas Tidning 1991-03-21 s. 6. 
79 Persson, Göran (1991), ”SvD dömer utan att ha läst gymnasiepropositionen” i Svenska Dagbladet 1991-02-21, 
s. 2 , ”Ingen nedrustning av gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-03-04, s. 2, ”Gymnasieskolan ger utrymme 
för lokal valfrihet och profilering” i Svenska Dagbladet 1991-04-16, s. 2 samt ”Rimligt att ställa krav på effektiv 
undervisning”, i Svenska Dagbladet 1991-04-19, s. 3. 
80 Se figur 2. 
81 Eklöf, Bruno (1991), ”Rädda gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-03-14, s. 2; SvD (1991) ”M och fp ger 
Persson underkänt” i Svenska Dagbladet 1991-03-15, s. 2; Södersten, Bo (1991), ”Teoretiska linjer utarmas” i 
Svenska Dagbladet 1991-03-16, s. 3; SvD (1991) ”Stoppa Perssons skola” i Svenska Dagbladet 1991-03-17, s. 2; 
SvD (1991), ”Göran Perssons svindel” i Svenska Dagbladet 1991-03-22, s. 2; Albinsson-Bruhner, Göran (1991), 
”’Gi-go’ gäller också regeringar” i Svenska Dagbladet 1991-03-23, s. 2 samt Ask, Beatrice (1991), 
”Skolministern har lagt ett 60-tals förslag” i Svenska Dagbladet 1991-03-27, s. 3. 
82 Persson, Göran (1991), ”Näringslivet stödjer utbyggda yrkeslinjer” i Svenska Dagbladet 1991-03-21, s. 3. 
83 Wergens, Bo (1991), ”Nedrustningen av gymnasieskolan” i Svenska Dagbladet 1991-04-02, s. 2; SvD (1991), 
”Ingen utom Persson” i Svenska Dagbladet 1991-04-03, s. 2; SvD (1991), ”Nedrustningen av skolan fortsätter” i 
Svenska Dagbladet 1991-04-04, s. 2; Bildt, Carl (1991), ”Regeringen äventyrar Sveriges framtid” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-04, s. 3; Lyttkens, Lorentz (1991), ”Det luktar förfall i de svenska skolorna” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-07, s. 3; Ringborg, Erland (1991), ”Det är rimligt att ta med lärarfrånvaron i underlaget” i 
Svenska Dagbladet 1991-04-08, s. 2; Ullenhag, Jörgen (1991), ”Perssons konstiga räkning” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-10, s. 2; Leijonborg, Lars (1991), ”Gymnasiereformen är underfinansierad” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-16, s. 3; Svensson, Barbro (1991), ”Uppenbara avsikter att strypa komvux” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-23; Bildt, Carl (1991), ”Perssons filosofi ökar utbildningsklyftorna” i Svenska Dagbladet 
1991-04-25, s. 3 samt Ullenhag, Jörgen (1991), ”Persson missar poängen” i Svenska Dagbladet 1991-04-29, s. 2. 
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talar för dess fördelar84. Denna fördelning, under en period med avsevärd täckning i ämnet85, 
visar på ett direkt ställningstagande från Svenska Dagbladets sida att ytterst framhäva 
negativa aspekter mot det beslut som socialdemokraterna planerar att genomföra i svensk 
gymnasieskola. Lärarnas Tidning framhåller under perioden hela mars till och med april fyra 
uppenbart86 negativa87 artiklar och två artiklar med uppenbar positiv inställning till 
gymnasiereformen88. 
 
Sammanfattning: Gymnasiereformen på dagordningen 
Det första kapitlet i undersökningen är huvudsakligen av en kvantitativ karaktär.  Det 
huvudsakliga som förs upp är data om hur mycket som sagts i ämnet enligt källmaterialet, vad 
som kortfattat sades samt en översikt över hur debatten gick till. 

Det är tydligt att Svenska Dagbladet på grund av sin dagliga utgivning under perioden vida 
överstiger Lärarnas Tidning vad gäller kvantitet i ämnet. Dock kan säga att de, intressant nog, 
följer varandra vad gäller relativ täckning av gymnasiereformen i respektive publikation. 
Svenska Dagbladet tar upp reformen i februari månad, så gör också Lärarnas Tidning. I båda 
tidningarna skrivs det mest under perioden februari till och med april. Sedan syns en 
neråtgående trend för båda tidningarna vad gäller gymnasiereformen. 

Fichtelius ”böljegång”89 i debatten syns också ganska tydligt i debatten. Initiativet till 
debatten tar personer som står i politisk opposition till socialdemokraterna. ”Förvirringen” ses 
sedan framförallt i Lärarnas Tidning som ganska sent under initiativfasen problematiserar och 
ifrågasätter propositionen. Kristalliseringen syns genom att betrakta de partipolitiska aktörer 
som syns tydligast i debatten, Göran Persson på ena sidan av vågskålen och Carl Bildt, Lars 
Leijonborg och Beatrice Ask på andra sidan. Den avgörande fasen i debatten syns när 
debatten når sin kulmen. Den kvantitativa analysen studerar här vilka personer som syns och 
vilken karaktär deras uttalanden har och hur många som är negativa eller positiva till 
reformen. Den slutgiltiga fasen är likriktningen och kännetecknas här av diskussionen 
avklingande då den indirekt lämnar plats åt andra politiska ämnen i tidningarna. 

6.2 Politiska aktörer och deras ståndpunkter 
I likhet med att dagordningen i medierna, i viss mån, styr vad som kommer fram i dem så är 
det i större debatter, som med gymnasiereformen, vissa huvudfrågor som debatten tenderar att 
fokusera på. I Svenska Dagbladet och Lärarnas Tidning är det tydligt att vissa ämnen 
diskuteras mer flitigt än andra och visar på att tidningarna lägger en större vikt på vissa 
aspekter på debatten som helhet, än andra. I detta avsnitt redogörs en analys av vilka politiska 
ståndpunkter som ventileras, hur mycket de exponeras i källmaterialet samt hur debatten kring 
dem fortgår. 

 
84 Tunhammar, Jörgen (1991), ”SAF kräver satsning på språk” i Svenska Dagbladet 1991-04-03, s. 3; Persson, 
Göran (1991) ”Gymnasiereformen ger utrymme för lokal valfrihet och profilering” i Svenska Dagbladet 1991-
04-16, s. 2 samt Persson, Göran (1991), ”Rimligt att ställa krav på effektiv undervisning” i Svenska Dagbladet 
1991-04-19, s. 3. 
85 Se Figur 2. 
86 Lärarnas Tidning uttrycker sig ibland relativt objektivt i sakframställning och därav är det i vissa fall svårt att 
avgöra om artikeln är skriven objektivt eller subjektivt. Och i vilken riktning den i så fall lutar, då de lyfter upp 
flera sidor av samma mynt. 
87 Bildt, Carl (1991), ”Största nedrustningen någonsin” i Lärarnas Tidning 1991-03-21, s. 6; LT (1991) 
”Timtiden minskar” i Lärarnas Tidning 1991-03-21, s. 19; LT (1991) ”Kommunal penningknipa” i Lärarnas 
Tidning 1991-03-28, s. 2 samt Engwall, Bengt (1991), ”För lite tid i Perssons programgymnasium” i Lärarnas 
Tidning 1991-04-11, s. 20. 
88 LT (1991), ”Brett stöd för gymnasiereform” i Lärarnas Tidning 1991-04-25 samt Petterson, Agneta (1991), 
”Gymnasieskolan slipper sparkrav” i Lärarnas Tidning 1991-04-25, s. 6. 
89 Se s. 8 f. 
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De ämnen som diskuteras flitigast är följande: 
• Finansieringen av reformen, 
• tidsmässiga aspekter, 
• kunskapsbegreppets innebörd, 
• stödet från näringsliv.90 

Förutom dessa punkter diskuteras vissa mindre politiska frågor som har stark koppling till 
de politiska ideologierna och deras syn på gymnasieskolan och utbildning. Bland annat lyfter 
en person från partiet Kristen Demokratisk Samling (kds) fram att religionsundervisning 
borde vara en del av kärnämnena inom det nya gymnasiala skolväsendet.91 Lars Leijonborg 
(fp) lyfter fram frågan om att skolorna måste präglas mer av valfrihet och inflytande från, 
enligt Leijonborg, de som är mest berörda av skolans verksamhet (lärare, föräldrar och 
elever).92 Läraren Barbro Söderberg frågar sig, på debattsidan brännpunkt, i Svenska 
Dagbladet varför de borgerliga inte har något bra alternativ till gymnasieskolan. Något de 
borde ha efter nära 60 år i opposition, anser hon.93 Lars Leijonborg, i juli, att han anser att den 
socialdemokratiska regeringen inte lyckats bygga ut den offentliga sektorn. Bland de 
argument han för fram nämner han bland annat att föräldrars och elevers rätt att välja skola 
borde förbättras.94 Håkan Hagwall skriver senare i september att det kan komma att bli 
ändring på statens monopol över skolorna och att skolpeng kan komma att införas så att 
valfriheten att byta skola drastiskt ökar, om än mestadels i de kommuner som är 
moderatstyrda. Det är något som valet får utvisa, menar Hagwall.95 

Dessa frågor är exempel på frågor som förs fram i den mediala politiska debatten, men 
aldrig hamnar på dagordningen i samma utsträckning som de andra frågorna som tas upp i 
denna undersökning . 

 
Tidminskningen 

Den kvantitativt mest debatterade frågan i Svenska Dagbladet är den om hur timtiden kommer 
att omstruktureras som en följd av att hela gymnasieskolan blir tre år lång. Frågan förs för 
första gången upp till debatt den 23 februari, på ledarsidan, med rubriken ”ett dråpslag mot 
gymnasiet”. Artikelförfattaren Olof Ehrenkrona tar upp det faktum att då elever på yrkeslinjer 
nu skall ”konkurrera” med elever i de studieförberedande programmen om tid och resurser 
sänker regeringen indirekt kunskapsnivån för de sistnämnda. Ehrenkrona hoppas i fall de 
borgerliga lyckas ta makten, i valet senare samma år, att de bordlägger reformen så snabbt det 
bara går för att undvika en degradering av de teoretiska programmen.96  

Carl Bildt (m) skriver, i Lärarnas Tidning den 21 mars, att förslaget innebär en nedrustning 
av gymnasieskolan och även centerpartiet, som i sin partimotion stödjer förslaget, uppges 
kräva mer timtid för bland annat språkundervisningen än det föreslagna av 
socialdemokraterna.97 

Debatten kommer verkligen igång när skolminister Göran Persson (s), både upphovsmanen 
till och förespråkare för den kommande gymnasiereformen, tar del i debatten. Detta gör han 
första gången den fjärde mars, på ledarsida, i en artikel där han försvarar sin proposition 
genom att hävda att han inte ser att gymnasieskolan skall försämras på några punkter. Detta 

 
90 Se Svenska Dagbladet 1991-02-04—1991-09-12 
91 Svensson, Ingvar (1991), ”Undervisningen måste präglas av kvalitet” i Svenska Dagbladet 1991-02-25, s. 3. 
92 Leijonborg, Lars (1991), ”Större inflytande till lärare, elever och föräldrar” i Svenska Dagbladet 1991-02-14, 
s. 3. 
93 Söderberg, Barbro (1991), ”Antihumanistisk skola skadar barnen” i Svenska Dagbladet 1991-02-04, s. 3. 
94 Leijonborg, Lars (1991), ”Plånboken styr i dagens Sverige” i Svenska Dagbladet 1991-06-12, s. 3. 
95 Hagwall, Håkan (1991), ”Persson känner sig hotad” i Svenska Dagbladet 1991-09-12, s. 2. 
96 Ehrenkrona, Olof (1991), ”Ett dråpslag mot gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-02-23, s. 2. 
97 Bildt, Carl (1991), ”Den största nedrustningen någonsin” i Lärarnas Tidning 1991-02-21, s. 6. 
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trots att den nu skall utökas till tre års studier för samtliga gymnasieelever. Tiden kommer, 
enligt Persson, att förbli den samma genom att elevernas individuella val utökas och timtiden 
med lärare därav är desamma som innan reformen.98  

Oppositionella politiska aktörer pekar framförallt på minskningen av språkundervisning, 
vilken då skall drabba främst elever på teoretiska linjer. Just språk i gymnasieskolan ses som 
ett direkt nederlag för det som högerpolitiker står för och förs fram i debatten vid ett flertal 
tillfällen.99 En intressant notering i sammanhanget är att Gunnar Thorsell, företrädare för SAF 
(Svenska Arbetsgivarföreningen100), samtidigt som han applåderar gymnasiereformen för de 
yrkesinriktade linjernas förbättringar, också stämmer in i kritiken mot språknedskärningen för 
de teoretiska programmen.101 

Bruno Eklöf, adjunkt i Stockholm, skriver på ledarsidan att nedskärningarna som 
skolminister Göran Persson föreslår är under all kritik och långt större än vad han själv tycks 
vilja erkänna.102Olof Eherenkrona lyfter fram på ledarsidan en dag senare att även om både 
Moderaterna och Folkpartiet ger skolministern ”underkänt” i hans gymnasieproposition 
erbjuder centerpartiet en prövning för den borgerliga oppositionen då de sluter upp bakom de 
regerande socialdemokraterna.103 

Det moderata skolborgarrådet i Stockholm Beatrice Ask skriver i en debattartikel att den 
nya reformen av gymnasieskolan är mycket bristfällig och drabbar framförallt dem som är 
intresserade av djupare teoretiska studier, samtidigt som yrkeslinjernas utbildning 
”teoretiseras”. Detta sker samtidigt som kostnaden för reformen är orimligt hög, enligt Ask. 
Hon anser heller inte att det är rimligt att sänka språkundervisningen med så mycket som 30 
procent till förmån för yrkeslinjerna. Ask menar att det socialdemokraterna egentligen vill 
göra är att se till att gymnasieskolan blir en förlängning av grundskolan.104 Göran Persson 
svarar på Asks artikel den 21 mars. I denna debattartikel menar skolministern att utgifterna för 
den nya skolan var långt mindre än det Ask påvisar i debattartikeln och menar vidare att den 
utgiften som är planerad av staten för den nya gymnasieskolan är ett pris värt att betala för att 
40’000 fler elever skall få tillträde till ett treårigt gymnasium. Persson skriver vidare att han 
anser att den nya timplanen som är planerad för lärare och elever i och med den stundande 
reformen är mer realistisk och rättvis mot de berörda i skolan. Persson menar därför att 
kritiken från oppositionen mot förslaget är för snabb att döma när det gäller den tidsmässiga 
nedskärningen av utbildningen. Vidare lutar sig skolministern på en artikel från SAF den 14 
mars där de öppet stödjer förlängningen av yrkeslinjerna.105 Beatrice Ask bemöter den 
debattartikeln från skolminister Göran Persson genom att påvisa att den nya timplanen 
faktiskt innebär en minskning av timtiden i de teoretiska programmen, särskilt inom 
språkundervisningen. Ask menar att detta i sin tur innebär en generell kunskapsnivåsänkning i 
hela gymnasieskolan. Hon säger därför att den planerade gymnasiereformen inte ligger i tiden 
eftersom det som efterfrågas på bland annat högskolor är högre utbildningskompetens, inte 

 
98 Persson, Göran (1991), ”Ingen nedrustning av gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-03-04, s. 2. 
99 Ehrenkron, Olof (1991), ”Nya siffror om skolans nedrustning” i Svenska Dagbladet 1991-04-09, s. 2; Ask, 
Beatrice (1991), ”Försämrad skola till ökade kostnader” i Svenska Dagbladet 1991-03-12, s. 3, Ehrenkrona, Olof 
(1991), ”Den svenska språkmuren” i Svenska Dagbladet 1991-06-10, s. 2 samt SvD (1991), ”Språkkunnighet 
och EG” i Svenska Dagbladet 1991-08-31. 
100 Nationalencyklopedin (2006), Internetkälla: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=298550, hämtad: 
2006-11-11, sökord: SAF. Föreningen verkade för fritt företagande och marknadsekonomi. Lades ner 2001 för 
föreningen Svenskt Näringsliv. 
101 Thorsell, Gunnar (1991), ”SAF kräver satsning på språk” i Svenska Dagbladet 1991-04-03, s. 3. 
102 Eklöf, Bruno (1991), ”Rädda gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-03-14, s. 2. 
103 Ehrenkrona, Olof (1991), ”M och fp ger Persson underkänt” i Svenska Dagbladet 1991-03-15, s. 2. 
104 Ask, Beatrice (1991), ”Försämrad skola till ökade kostnader” i Svenska Dagbladet 1991-03-13, s. 3. 
105 Persson, Göran (1991), ”Näringslivet stödjer utbyggda yrkeslinjer” i Svenska Dagbladet 1991-03-21, s. 3. 
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tvärtom.106 Ask får stöd i detta i en debattartikel tre dagar senare av Gunnar Thorsell som 
också menar att timplanen för den reformerade gymnasieskolan faktiskt innebär en reell 
sänkning av språkundervisningen bland de teoretiska programmen.107  

Även gymnasieläraren Bengt Engwall skriver i en debattartikel i Lärarnas Tidning att 
timtiden i den nya gymnasiepropostionen är felaktigt beräknad. Detta menar han då den 
beräkning som Persson grundar sig på108 inte visar den helhet som elever i gymnasiet är 
beroende av. För även om, argumenterar Engwall, timtiden reellt är i överstämmelse med den 
reformerade gymnasieskolan med den faktiska timtid eleverna har schemalagt i dagens 
gymnasium så innebär detta en sänkning med de timmar eleverna har kontakt med läraren. 
Detta sker då skolministerns proposition är beräknad på att timtid frånfaller i det gamla 
gymnasiet på aktiviteter såsom prov etc. Engwall menar dock att det är kunskaperna som 
eleven lyckats tillgodogöra sig vid utbildningens slut som måste sättas i fokus. Detta sker inte 
genom att den lärarledda tiden minskar, skriver han.109 

Erland Ringborg, generaldirektör för skolöverstyrelsen, anser däremot att den uträkning på 
32 veckor, som i och för sig är mindre än innan, blir en mer korrekt tidplan då det är den 
garanterade tiden. Med det menar han att skolministerns gymnasieproposition inte innebär 
förkortad undervisningstid för gymnasieeleverna.110 

Lärarnas Tidning rapporterar från en debatt mellan skolminister Göran Persson (s) och 
moderaternas partisekreterare Per Unckel. I debatten kritiserar Unckel Persson genom att säga 
att alla elever måste garanteras 35 veckors undervisning per år, samt att det är de teoretiska 
programmens elever som får ta smällen när gymnasiet utvidgas till tre år för samtliga elever. 
Persson svarar på denna kritik genom att säga att lärare och elever genom valfrihet bäst avgör 
vad som är rimligt gällande de 35 veckorna i undervisningstid. Vidare menar skolministern att 
det moderaterna vill uppnå genom att ge samma skolpeng till alla elever111 inte håller i 
verklighetens Sverige där vissa elever kan behöva mer stöd än andra och att därför inte går att 
”tillämpa enkla marknadsprinciper på skolan”.112 Även Peter Ejemyr skriver på ledarsidan i 
Svenska Dagbladet om debatten mellan Persson och Unckel. Han anser dock att debatten inte 
innehöll något nytt och därför bara talade till redan frälsta. Och Unckel fick flest applåder, 
noterade Ejemyr. Detta tror han beror på att moderata sympatisörer ”nu vädrar 
morgonluft”.113 

 
Finansieringen 
Förutom debatten om timtidens minskning i den nya gymnasieskolan är även den debatt som 
bedrivs kring finansieringen av den nya reformen i fokus. Om timplanens utformning och 
finansieringen av den nya gymnasieskolan skriver Jörgen Ullenhag, på ledarsidan den tionde 
april: 

 
Kvalitetsproblem uppstår istället när golvet läggs för lågt samtidigt som resurserna är för knappa. 
Då riskerar golvet bli ett tak för många kommuner. Kommunförbundet är också starkt kritiskt till 
finansieringen av reformen. Även principen om decentralisering blir innehållslös om inte ansvaret 
går hand i hand med tillräckliga resurser. […] Det har i sanning blivit en konstig debatt när frågan 

 
106 Ask, Beatrice (1991), ”Skolministern har lagt ett 60-tals förslag” i Svenska Dagbladet 1991-03-27, s. 3. 
107 Thorsell, Gunnar (1991), ”Skolministern blandar bort korten” i Svenska Dagbladet 1991-03-30, s. 3. 
108 Forskning framtagen av Skolöverstyrelsen, enligt insändarskribenten. 
109 Engwall, Bengt (1991), ”För lite tid i Perssons programgymnasium” i Lärarnas Tidning 1991-03-11, s. 20 
110 Ringborg, Erland (1991), ”Det är rimligt att ta med lärarfrånvaron i underlaget” i Svenska Dagbladet 1991-
04-08, s. 2. 
111 Unckel nämner detta i samma debatt där han menar att detta ökar valfriheten för föräldrar och elever vid val 
av skola. 
112 Ösgård, Ingela (1991), ”Unckel sluggade Persson kontrade” i Lärarnas Tidning 1991-05-30, s. 5. 
113 Ejemyr, Peter (1991), ”32 eller 35 veckor?” i Svenska Dagbladet 1991-05-23, s. 2. 
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budgetering är nödvändig, för att förbättra förutsättningarna för elevernas fortsatta 

                                                

gäller hur stor kvalitetssänkningen blir för de studieförberedande utbildningarna – inte hur 
kvaliteten skall förbättras!114 
 

Beatrice Ask (m) nämner i en debattartikel att reformen kommer att kosta skattebetalarna 
inte mindre än fyra miljarder att genomföra.115 Göran Persson menar tvärtemot att reformen 
endast kommer att kosta 1,8 miljarder kronor de första åren av reformens genomförande.116 
Persson bemöter den kritik som Jörgen Ullenhag riktar mot gymnasiet och att det kommer att 
bli kommunerna som kommer att stå för en större del av finansieringen av den i framtiden. 
Skolministern är övertygad om att kommunerna inte ser någon vinning i det långa loppet att 
hålla skolan på en minimigräns av budgeten då det skulle äventyra kompetensen hos 
morgondagens vuxna.117  

Folkpartiets vice ordförande Lars Leijonborg håller dock inte med Göran Persson om att 
den nya skolan är riktigt finansierad och att kommunerna kommer att klara sin del av avtalet. 
Leijonborg menar att gymnasiepropositionen ger en ”gigantisk kostnadsövervältring på 
kommunerna”.118 Kritiken riktar sig främst emot socialdemokraternas bild av reformen där 
den nya gymnasieskolan inte kommer att kosta mycket mer än vad skolan gör i dagsläget. 
Leijonborg frågar sig därför varför antalet undervisningstimmar sjunker i den nya 
gymnasieskolan och kommer genom uträkningar119 fram till att gymnasiepropositionen i 
praktiken innebär att kommunerna får dra ett mycket större lass av skolans finansiering än 
tidigare.120 

Lärarförbundets ordförande Christer Romilson skriver att trots att förbundet efterfrågat ett 
treårigt gymnasium länge men att finansieringen av den nya skolan felaktig. Han menar att 
trots att gymnasiet nu byggs ut med ett år för samtliga elever, till tre år totalt, så kräver staten 
att kommunerna skall spara in på den med rationaliseringsåtgärder. Så samtidigt som det är 
positivt inte minst för yrkeslivet där personer med god utbildning senare kommer att arbeta så 
är inte lösningen med APU helt klar, anser Romilson. Han är också tveksam till att lärarnas 
roll i gymnasiet verkar decimeras till enbart undervisningstid och därav riskerar en del av den 
elevsociala kontakten att bli lidande.121 

Kulturskribenten Margareta Zetterström gör i en debattartikel till Svenska Dagbladet 
noteringen att dagens skola redan saknar resurser såtillvida att elever i skolan inte får behålla 
böckerna efter avslutade terminer eller kurser. Detta får enligt Zetterström konsekvensen att 
elever som är studiemotiverade nödvändigtvis inte kan tillgodogöra sig den kunskap de 
vill.122 Folkpartisten Paul-Anders Paulsson menar i enlighet med Zetterström att det är 
beklagligt att skolmedlen inte räcker till för att elever i skolan kan få behålla sina kursböcker. 
Han menar dock att detta är ett resultat av hur skolan skötts under lång tid och kan därför inte 
förändras särskilt lätt. Paulsson menar därför att en total omdaning av skolans struktur och 

 
114 Ullenhag, Jörgen (1991), ”Perssons konstiga räkning” i Svenska Dagbladet 1991-04-10, s. 2. 
115 Ask, Beatrice (1991), ”Försämrad skola till ökade kostnader” i Svenska Dagbladet 1991-03-13, s. 3. 
116 Persson, Göran (1991), ”Näringslivet stödjer utbyggda yrkeslinjer” i Svenska Dagbladet 1991-03-21, s. 3. 
117 Persson, Göran (1991), ”Gymnasiereformen ger utrymme för lokal valfrihet och profilering” i Svenska 
Dagbladet 1991-04-16, s. 2. 
118 Leijonborg, Lars (1991), ”Gymnasiereformen är underfinansierad” i Svenska Dagbladet 1991-04-16, s. 3. 
119 Leijonborg lutar sig på befintliga fakta om vad en gymnasieelev kostar i dagsläget, innan reformen; 45’000kr 
per år. Han väljer sedan att multiplicera denna kostnad med det ökade antalet elever som ska in i den nya 
gymnasieskolan (40’000). Reformen påvisar därför, enligt Leijonborg att , kommun och stat måste bedriva 
rationaliseringsåtgärder i skolan för att klara av de cirka 600 miljoner som nu läggs på kommunernas konto. 
120 Leijonborg, Lars (1991), ”Gymnasiereformen är underfinansierad” i Svenska Dagbladet 1991-04-16, s. 3. 
121 Romilson, Christer (1991), ”Nya gymnasieskolan bra men finansieringen fel” i Lärarnas Tidning 1991-02-21, 
s. 4. 
122 Zetterström, Margareta (1991), ”Respekten för kunskap saknas” i Svenska Dagbladet 1991-06-17, s. 3. 
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Kunskapsbegreppet 
 över medellängd och lägg de kortvuxna i sträckbänk” – skriver Olof 

tligen inte är 

er den tionde juni om vad han anser vara beviset på att det svenska 
g

 anser att 
kvalitetsförbättringen av de yrkesinriktade programmen är fördelaktigt. De förändrade 

                                                

kunskapsinhämtning.123 Även samhällsforskaren Lorentz Lyttkens anser att den svenska 
skolan har alldeles för liten finansiering redan nu för att ha en kvalitativ framtid av duktiga 
medarbetare och välgrundad forskning.124 

 

”Hugg fötterna av alla
Ehrenkrona på ledarsidan i Svenska Dagbladet den 23 februari. Att utjämna gymnasieskolan 
till tre år för alla innebär enligt densamme inget annat än att försämra kunskapsnivån generellt 
för alla i den.125 Ehrenkronas utspel i Svenska Dagbladet den 23 februari är ett indirekt svar 
på skolminister Göran Perssons artikel två dagar tidigare på ledarsida. Där skriver han att den 
nya gymnasieskolan är ett sätt att (i kontrast till Ehrenkronas syn på gymnasiereformen) höja 
kunskapsnivån, särskilt kanske för de elever som går de yrkesinriktade programmen. Persson 
menar att det är viktigt att även personer med yrkesinriktad utbildning också får behörighet 
till högskolan, något som elever med motsvarande utbildningar redan nu får i bland annat 
Tyskland och Japan. Skolministern skriver också att den nya gymnasieskolan närmar sig 
vuxenvärlden genom sin mer individuella anpassning och därmed myndigförklarar 
eleverna.126 Moderaternas partiledare Carl Bildt håller inte med Göran Persson utan kallar den 
nya gymnasiepropositionen en nedrustning av kunskaperna i gymnasiet. Han menar vidare att 
skolans uppgift är att ställa krav på eleverna, på samma sätt som samhället ställer krav på 
skolan. Detta måste bland annat ske genom högre kompetenskrav i lärarutbildningarna 
samtidigt som gymnasieskolan får ett ”rejält betygssystem” som bedömer elevernas 
kunskaper på ett tydligare, och därmed bättre, sätt. Bildt avslutar sin debattartikel med en 
direkt uppmaning till väljarna där han förordar att ”[…] den som behöver ett enda argument 
för varför Sverige behöver en ny riksdagsmajoritet och en ny regering tycker jag detta räcker: 
en regering som vill rusta ner kunskaper i skolan äventyrar Sveriges framtid”.127 
Göran Albinsson-Bruhner skriver i en ledare i Svenska Dagbladet att han egen
överraskad av gymnasiepropositionens utformning då den är skapad av en person (Göran 
Persson) som inte har någon ”riktig utbildning”. Albinsson-Bruhner anser att utbildning går 
att likställa med det militära försvaret där kvalitet och kvantitet bara är intressant i relation till 
omvärlden. De svenska gymnasierna måste omstruktureras, på ett annat sätt än det Persson 
föreslagit, till att värna även de teoretiska kunskaperna som eleverna besitter. Inte bara 
praktiska färdigheter.128 

Olof Ehrenkrona skriv
ymnasiet behöver allt annat än en nedskärning av just språkkunskaperna i skolan. 

Ehrenkrona anser att språkkunskaperna avrustas i Sverige och detta åskådliggör inte bara 
problem i direkt kommunikation med övriga delar av världen utan också då vi får svårare att 
ta till oss forskning och framsteg som görs i andra länder än Sverige. Därför efterfrågar han en 
skärpt språkundervisning, något som han poängterar uppenbarligen inte kan ske så länge 
Göran Persson sitter kvar som skolminister.129 

Göran Persson (s) får stöd av Göran Tunhammar från SAF som

 
123 Paulsson, Paul-Anders (1991), ”Knappast några pengar kvar till läroböcker” i Svenska Dagbladet 1991-07-02, 
s. 3. 
124 Lyttkens, Lorentz (1991), ”Det luktar förfall i de svenska skolorna” i Svenska Dagbladet 1991-04-07, s. 3. 
125 Ehrenkrona, Olof (1991), ”Ett dråpslag mot gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-02-23, s. 2. 
126 Persson, Göran (1991), ”SvD dömer utan att ha läst gymnasiepropositionen” i Svenska Dagbladet 1991-02-
21, s. 2. 
127 Bildt, Carl (1991), ”Regeringen äventyrar Sveriges framtid” i Svenska Dagbladet 1991-04-04, s. 3. 
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 om en avgörande investering i det 
som blir allt viktigare för vårt samhälle och vårt arbetsliv – människors kunskaper och utbildning. 

 
C r på i sitt inlägg den 19 april, där 

Persson (s) menar att kvaliteten på skolan inte sänks genom att höja kunskapsnivån för de 
e

mrar för de elever som 
p

 rätt bild av gymnasieskolan. Att det utökas till tre år är helt riktigt anser 
R

et står klart tidigt i gymnasiedebatten att Göran Persson (s) pekar på att yrkeslinjerna 
slivet. Detta understryker han första gången den 21 mars i en 

                                                

odellen av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är också positivt och borde förhindra 
skoltrötthet hos vissa elever, tror Tunhammar. Samtidigt nämner han dock att 
språkundervisningens minskade prioritet i den nya gymnasieskolan kan vara ett problem med 
den proposition som socialdemokraterna lagt fram.130  

Göran Persson skriver i ett svar till Carl Bildt den 19 april: 
 

I själva verket handlar reformeringen av gymnasieskolan […]

Genom att göra gymnasieskolan treårig och föra in en kärna av allmänna kunskaper på alla 
studievägar skapas förutsättningar för alla ungdomar att välja mellan att gå direkt ut i arbete och 
att fortsätta studera. Gymnasieskolan blir inte en återvändsgränd, utan en öppen port till ett 
arbetsliv som alltmer baseras på kunskaper och utbildning.131 

arl Bildt (m) svarar på den kritik som Göran Persson peka

lever som går yrkeslinje.132 Carl Bildts svar kommer den 25 april och han lutar sig på 
kunskapsbegreppet i sin argumentation. Bildt menar att då kraven på utbildningen för elever 
på studieförberedande linjer sänks genom att deras undervisningstid minskar, så sänks också 
kraven generellt för hela gymnasiet. Detta innebär i det långa loppet, enligt Bildt, att det är de 
elever inom mer praktiska program, och därmed mindre kunskapsintensiva, och med sämre 
stöd hemifrån som kommer att drabbas hårdast. Detta slår inte bara mot eleverna, utan även 
på den socialdemokratiska politiken då moderatledaren menar att ”klyftorna kommer att öka”. 
Bildt poängterar i slutet på sitt inlägg att gymnasiereformen går emot den moderata 
utbildningspolitiken och bör skrotas om valet innebär regimskifte.133 

Margareta Zetterström går på Carl Bildts (m) linje då hon menar att då socialdemokraterna i 
jämlikhetens namn förbättrar för yrkeseleverna men samtidigt försä

lanerar att läsa vidare. Hon menar att detta befäster klassamhället i den form det har idag då 
endast de barn med gott stöd hemifrån, både intellektuellt och möjligen ekonomiskt, kan 
tillgodogöra sig de teoretiska kunskaperna som krävs för vidare studier, då skolan efter 
reformen inte kommer att kunna erbjuda skolundervisning i samma utsträckning som 
tidigare.134 

Christer Romilson, ordföranden för Lärarförbundet, anser att varken Carl Bildt eller Göran 
Persson har

omilson, men att det inte finns ordentliga resurser för expansionen är undermåligt och tyder 
på att den skyndas på för snabbt, anser han. Skolan måste ge alla individer möjlighet att växa 
med kunskaperna. Detta kräver både tid och finanser. En förbättrad gymnasieproposition 
anser Romilson vara den bästa lösningen.135 
 
Fokus på arbetsmarknaden 
D
faktiskt har relevans för näring
artikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Skolministern menar att näringslivet 
efterfrågar medarbetare som är kunniga inte bara i de praktiska ämnena utan även i 
grundläggande teoretiska ämnen som svenska, matematik och engelska. Persson ser därför 

 
130 Tunhammar, Göran (1991), ”SAF kräver satsning på språk” i Svenska Dagbladet 1991-04-03, s. 3. 
131 Persson, Göran (1991), ”Rimligt att ställa krav på effektiv utbildning” i Svenska Dagbladet 1991-04-19, s. 3. 
132 Persson, Göran (1991), ”Rimligt att ställa krav på effektiv utbildning” i Svenska Dagbladet 1991-04-19, s.  3. 
133 Bildt, Carl (1991), ”Perssons filosofi ökar utbildningsklyftorna” i Svenska Dagbladet 1991-04-25, s. 3. 
134 Zetterström, Margareta (1991), ”Gymnasiereformen befäster klassamhället” i Svenska Dagbladet 1991-05-02, 
s. 3. 
135 Romilson, Christer (1991), ”Beslut bör tas nu om treårigt gymnasium” i Svenska Dagbladet 1991-05-14, s. 2. 
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venska näringslivet efterfrågar för sorts 
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mnasieskolan. Detta grundar han sig främst på en debattartikel från Dagens 
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Kapitel 7.2, Politiska aktörer och deras ståndpunkter, behandlar på ett kvalitativt sätt hur 
ll. Trots att debattörerna i 

ad arbetskraft, är ett huvudargument för 

                                                

utbyggnaden av yrkeslinjerna inom gymnasiet som ett direkt svar på marknadens efterfrågan. 
Detta kan syns även ibland annat Japan där teoretiska krav redan satts upp på den 
skolpolitiska dagordningen även för yrkeselever.136 

Bo Wergens som innehar en direktörspost på ett svenskt industriföretag vänder sig dock mot 
skolminister Göran Perssons (s) bild av vad det s

ompetens. Wergens koncentrerar sig inte direkt på de yrkesförberedande linjerna utan istället 
mot de teoretiska. Han hävdar att dagens och framtidens industri alltmer innefattar avancerade 
maskiner och operationer. Detta menar Wergens vidare ställer höga krav på spetskompetens 
inom de flesta teoretiska ämnena från gymnasiet. Även från de humanistiska områdena krävs 
det kompetenser till svensk industri, då kontakt med övriga världen för import och export blir 
mer och mer påtaglig. Särskilt språket poängterar Wergens som en viktig kunskap för 
framtidens medarbetare inom industrin. Därav anser han att den nya gymnasiepropositionen 
inte är inriktad mot näringslivet genom att sänka bland annat språkundervisningstiden för de 
teoretiska programmen.137 Göran Tunhammar från SAF anser dock att det viktigaste med 
gymnasieskolan är genomgående kvalitet. Genom att göra hela gymnasieskolan treårig tror 
han att detta uppnås bättre, även om det är olyckligt att språkundervisningen minskar i 
omfattning.138 

Olof Ehrenkrona skriver på ledarsida om att näringslivet knappast stödjer Perssons förslag 
till den nya gy

yheter där tre chefer för stora industrier i Sverige slutit upp mot nedskärningen bland de 
teoretiska programmen. Ehrenkrona menar att det är viktigt för det svenska näringslivet att 
gymnasiet producerar personal som är kompetent och det innefattar inte minst de elever som 
läser de teoretiska programmen. Han skriver vidare att även om Göran Persson lyckas visa på 
stöd från SAF och svenskt näringsliv, så visar bland annat TCO på missnöje mot 
nedskärningarna i den nya gymnasieskolan.139 Jörgen Ullenhag, ordförande i fackförbundet 
SACO, anser att Göran Perssons bild av att näringslivet uteslutande stödjer gymnasiereformen 
är felaktigt. Detta eftersom han anser att de endast visat gillande för den ökade valfrihet 
reformen innebär. Men att öka utbildningen för yrkeslinjerna och låta de teoretiska linjerna 
betala för det, tror inte Ullenhag på som den bästa lösningen.140 

 
Sammanfattning: Politiska aktörer och deras ståndpunkter 

debatten gick till genom en tematiskt kategoriseringsmode
undersökningsmaterialet ofta behandlar flera områden i sina inlägg i debatten, så är den 
indelad efter fyra huvudkategorier. Dessa fyra är finansieringen, tidsminskningen, 
kunskapsbegreppet samt näringslivsaspekter. 
De tre första huvudkategorierna är härledda ur oppositionens angrepp på reformen. Den sista, 
näringslivets efterfrågan efter väl utbild
gymnasieskolans reformering. Detta medan frågor som hur reformen skall betalas och vem 
som skall stå för kostnaden, minskningen vad gäller undervisningstid (särskilt inom 
språkämnena) och hur synen på kunskap är angrepp mot reformen. Antalet kritiker är fler än 
dem som anser att reformen kommer att innebära en förbättring av gymnasieskolan vilket i 
debatten inte visar på en ensidig debatt. 

 
136 Persson, Göran (1991), ”Näringslivet stödjer utbyggda yrkeslinjer” i Svenska Dagbladet 1991-03-21, s. 3. 
137 Wergens, Bo (1991), ”Nedrustningen av gymnasieskolan” i Svenska Dagbladet 1991-04-02, s. 2. 
138 Tunhammar, Göran (1991), ”SAF kräver satsning på språk” i Svenska Dagbladet 1991-04-03, s. 3. 
139 Ehrenkrona, Olof (1991), ”Ett utskott om ett huggskott” i Svenska Dagbladet 1991-04-17, s. 2. 
140 Ullenhag, Jörgen (1991), ”Persson missar poängen” i Svenska Dagbladet 1991-04-29, s. 2. 
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6.3 Tidningarnas vinkling av debatten 
Vilken bild av gymnasiepropositionen förmedlade de undersökta tidningarna genom sina 
respektive ledarsidor? På vilket sätt följde de med i den politiska debatt som försiggick i 
tidningarna men med politiska aktörer? 

De olika områden som Svenska Dagbladet diskuterar på ledarsidor följer i mångt och 
mycket de debatter som förs av politiska aktörer under samma period. 141 Lärarnas Tidning142 
behandlar även de, gymnasiereformen, på ledarsida men inte i lika debatterande utförande 
som den förstnämnda tidningen. De behandlar synen på kunskapsbegreppet, timtidens 
minskning och finansieringen av skolan såväl som vad som egentligen avses med en 
kvalitetsskola. 

 
Kunskapssyn 
Lärarnas Tidning skriver på ledarsida om den nya gymnasiereformen med rubriken Bättre 
gymnasieskola. Tidningens ledarskribent anser nämligen att när nu gymnasieskolan byggs ut 
till en treårig utbildning för alla reformeras äntligen gymnasiet sedan dess 60-tals utformning. 
Ledarskribenten anser nämligen att det ”bästa och viktigaste” med den nya reformen är att 
även elever som läser yrkesinriktade program också får allmän behörighet till fortsatta 
högskolestudier. Även utökningen av frihet för elever där de får välja till egna delar i sin 
utbildning tror ledaren kommer att öka motivationen hos dem. Att mer tid också förläggs hos 
arbetsgivare ute i verkligheten för de yrkesinriktade utbildningarna anses också vara positivt, 
så länge det är en tydlig styrning i läroplanen även över denna del. Genom den ökade friheten 
för elever och de ökade chanserna att komma in på den utbildning som eleven valt, håller 
Lärarnas Tidnings ledarskribent med skolministerns uttalande ”vi myndigförklarar 
ungdomarna”.143 

Svenska Dagbladet skriver den 17 mars om ett inlägg av professor Bo Södersten144 som på 
deras debattsida kritiserat det gymnasieförslag för den reformerade gymnasieskola som 
skolminister Göran Persson lagt fram. Svenska Dagbladets ledare håller helt med Södersten i 
dennes kritik mot den nya gymnasieskolan, särskilt gällande att den nya gymnasieskolan 
ingalunda kommer att höja studenternas kunskapsnivå. Ledaren noterar att likt skolministern 
har professorn tidigare suttit som socialdemokratisk riksdagsman.  
 

Södersten, likväl som alla andra utanför kanslihuset, inser naturligtvis att det nya gymnasiet inte 
kommer att ge tillräckliga förkunskaper för att genomgå en högre utbildning som motsvarar ens 
dagens ganska låga krav. Och till skillnad från skolministern, som i stort sett bara har sysslat med 
politik i sitt liv, har Södersten undervisat vid svenska universitet i åtskilliga decennier så han 
borde ju veta.145 
 

Kvalitetsbegreppet 
Svenska Dagbladet fortsätter med sin kritik mot gymnasiepropositionens nedskärning av 
lektionstid då skolministern i bland annat nyheter och inlägg på debattsidor försvarar att 
gymnasiet inte kommer att tappa kvalitet, trots att den innebär en relativ minskning i statens 
och kommunens utgifter. Tidningens ledarskribenter resonerar dock så att om nu 
gymnasieskolan utökas med cirka 40’000 platser och inga pengar skjuts till, utan snarare dras 
ifrån, var kommer då den fortsatta kvaliteten i undervisningen ifrån? Persson använder andra 
analyser för att betona att antalet veckor i den nya propositionen är i överensstämmelse med 

 
141 SvD (1991), Svenska Dagbladet 1991-01-01 – 1991-09-15. 
142 LT (1991), Lärarnas Tidning 1991-01-01 – 1991-09-19. 
143 Lärarnas Tidning (1991), ”Bättre gymnasieskola” i Lärarnas Tidning 1991-02-21, s. 2. 
144 SVD (1991), ”Teoretiska linjer utarmas” i Svenska Dagbladet 1991-03-16, s. 3. 
145 SvD (1991), ”Stoppa Perssons skola” i Svenska Dagbladet 1991-03-17, s. 2. 
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hur dagens läge är i de svenska gymnasierna. Trots detta har inte bara Svenska Dagbladet 
visat sig kritiska mot propositionen utan även Lärarnas Riksförbund, Folkpartiet och 
Moderaterna. Persons försvar är att det är väldigt svårt att sätta sig in i den nya timplanen. 
Något som även den socialdemokratiska tidningen Arbetet instämmer med, då de betecknar 
den nya propositionen som en ”svårgenomtränglig timexercis”, skriver Svenska Dagbladet på 
ledarsidan. Tidningen menar att skolministern inte ens själv kan tro att kvaliteten i skolan kan 
bestå med de nedskärningar som är föreslagna.146 
 
Timtiden 
Svenska Dagbladet ventilerar tidigt i debattskedet att de inte är nöjda med hur den nya 
gymnasiepropositionen skär i undervisningstiden för eleverna. Framförallt menar de att 
skolminister Göran Persson inte bemöter kritiken på ett korrekt sätt utan hänvisar snarare till 
att kritiker som Svenska Dagbladet och andra helt enkelt inte förstått vad den nya 
gymnasiepropositionen innebär. Timtiden skall enligt Persson kompenseras genom det 
individuella valet. Svenska Dagbladet rasar dock mot denna tanke och menar att de finansiella 
nedskärningar som staten vill göra bara är ett av många tecken på att den nya gymnasieskolan 
innebär en nedskärning av undervisningstimmarna för eleverna. Med eller utan det 
individuella valet.147 Svenska Dagbladet väljer att svara direkt på kritiken från 
skolministern148 i ledaren. Svenska Dagbladet hävdar att ett problem i dagens gymnasieskola 
är att antalet timmar för eleverna i undervisning redan nu är för lite Att skära ner ytterligare är 
totalt tvärtom mot hur regeringen borde agera. En stor del av kritiken på ledarsidan ägnar 
Svenska Dagbladet åt den garanterade tiden som erbjuds av statlig finansiering, cirka 6 
procent av den totala studietiden under ett läsår, och den resterande delen avgörs hur mycket 
individuella tillval som skolan har genom kommunens budgetering. Svenska Dagbladet 
uttrycker att de inte kan se att fördjupningen, som skolministern beskriver det individuella 
valet, skall kunna kompensera för det bortfall som propositionen innebär för 
lektionstimmar.149 

Lärarnas Tidning skriver på ledarsida om förändringen i gymnasieskolan i och med den 
kommande reformen samt hur debatten kring den förs ute i samhället. Ledarskribenten noterar 
att det egentligen förs två debatter. Den ena är den skilda synen på gymnasieskolan och dess 
förlängning till tre år för samtliga elever. Den andra är att utgifterna för det nya gymnasiet 
inte redovisas fullt ut, enligt kritikerna. 

 
Uppgiften är nu att se till att t ex den lärarledda undervisningstiden inte minskas. Samtidigt måste 
det påvisas att vissa media och politiker försöker utnyttja kritiken mot nedskärningarna till att 
angripa att också elever med yrkesinriktad utbildning ges en treårig gymnasieskola.150 
 

Ledarartikeln menar att de som går på denna linje inte anser att det behövs någon 
gymnasiereform och att det är det enda rätta att eleverna tidigt ”spaltas upp” inför om de ska 
inrikta sig på yrkesutbildning eller om de ska studera vidare efter grundskola och gymnasium. 
Den andra uppfattningen, som ledarskribenten står för, är att det även är viktigt att 
yrkesutbildade elever får en god utbildning. Därför är en lika lång utbildning även för dem 
som för de mer teoretiskt inriktade programmen ett riktigt beslut av regeringen. I ledaren 
framgår också att Lärarförbundet stödjer regeringens förslag på ett reformerat gymnasium. På 
samma sätt som att de också stödde reformeringen av grundskolan tidigare. Frågetecknen är 

 
146 SvD (1991), ”Göran Perssons svindel” i Svenska Dagbladet 1991-03-22, s. 2. 
147 SvD (1991), ”Attentatet mot gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-02-26, s. 2. 
148 Persson, Göran (1991), ”Ingen nedrustning av gymnasiet” i Svenska Dagbladet 1991-03-04, s. 2. 
149 SvD (1991), ”Dagens brister upphöjs till norm” i Svenska Dagbladet 1991-03-04, s. 2. 
150 LT (1991), ”Gymnasiet i stöpsleven” i Lärarnas Tidning 1991-03-21, s. 2. 
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dock hur finansieringen skall gå till och hur planeringen av lärartäthet ser ut i reformen.151 
Lärarnas Tidning skriver i samma nummer om hur timtiden är planerad och redogör också för 
att det råder en viss oenighet huruvida den nya timplanen innebär en minskning mot dagens 
gymnasium eller inte.  Ord står emot ord, men Lärarnas Tidning fruktar att timtiden för 
eleverna med lärare kommer att minska.152 

Mycket av samma ledare vigs åt att kommentera centerpartiets ställningstagande i 
skolfrågan där partiet ställt sig bakom förslaget som socialdemokraterna lagt fram. Svenska 
Dagbladet drar slutsatsen att centerpartiet som genom bland annat detta politiska drag visar att 
de inte tillhör ett borgerligt alternativ för svenskt regerande, och vill därför uppenbarligen inte 
heller vara med om en upprustning, snarare än nedrustning, av den svenska gymnasieskolan. 
Svenska Dagbladets ledarskribent menar därför att medan moderaterna och folkpartiet skulle 
fungera väl politiskt i en koalition så borde centerpartiet bäst hållas borta från sådana 
samarbeten. Skolfrågan avgör därför centerpartiets politiska hållning mot de borgerliga inför 
valet, och borde hjälpa högerpartierna åtminstone i den frågan inför valet, anser tidningens 
ledarskribent.153 

Den 31 augusti, bara några veckor innan valet, skriver Svenska Dagbladets ledarskribent om 
att moderaterna bestämt sagt att de inte tänker fortsätta den nedrustning av den svenska 
gymnasieskolan, som socialdemokraterna påbörjat under sin mandatperiod. Skribenten vilar 
sig framförallt på det faktum att Sverige närmar sig ett medlemskap i EG och ser därför 
särskilt att språkundervisningen är något som kommer att bli alltmer viktigt för svenskar. 
Därför krävs det satsningar där. Vidare skrivs det i ledaren att moderaterna anser att ämnen 
som bland annat språk är så kallade ”färdighetsämnen”, och bör genom detta begrepp 
innefattas i en lång tids utbildning av den tid som svenska elever går i skolan. Bra, tycker 
ledarskribenten, då språk är den sociala bryggan över mot den europeiska kontinenten.154 

 
Finansiering 
Lärarnas Tidning skriver på sin ledarsida den 14 februari om hur gymnasiepropositionen 
kommer att förändra skolan och framförallt hur finansieringen av den utbyggda utbildningen 
skall gå till. Ledarskribenten nämner bland annat att 300 miljoner kronor skall sparas in 
genom de föreslagna timplaneförändringarna155 vilka förutom sänkningar i de obligatoriska 
undervisningstimmarna också stryker alla aktiviteter som kallas ”schemabrytande”. 
Ledarskribenten nämner också att 600 miljoner kronor skall sparas av kommunerna genom 
rationaliseringsåtgärder, vilka skall ske med en halv procent från och med det år 
gymnasiereformen träder i kraft och fyra år efter. Rationaliseringarna kan exempelvis 
innebära ett tätare samarbete med komvux och så kallade ”kunskapscentrum” som skall hjälpa 
personer att läsa upp sina betyg om de inte längre är giltiga.156 

Den 28 mars skriver Lärarnas Tidning om att kommunerna under 1990 fått ett underskott på 
19 miljarder. Detta öppnar upp för funderingar om hur den nya gymnasiereformen skall 
finansieras. Ledarskribenten berättar att regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag som enligt 
socialdemokraterna garanterar att kostnadsfördelningen av skolan inte skall ändras mellan stat 
och kommun. Moderaterna tror dock inte att detta fungerar i praktiken och menar att det 
fortfarande kommer att ske omfattande nedskärningar inom gymnasiet, skriver 

 
151 LT (1991), ”Gymnasiet i stöpsleven” i Lärarnas Tidning 1991-03-21, s. 2. 
152 LT (1991), ”Timtiden minskar!” i Lärarnas Tidning 1991-03-21, s. 19. 
153 SvD (1991), ”Centern och skolan” i Svenska Dagbladet 1991-05-18, s. 2. 
154 SvD (1991), ”Språkkunnigheten och EG” i Svenska Dagbladet 1991-08-31, s. 2. 
155 Timplaneförändringen presenteras också på ledarsida och spaltar upp hur själva tiden på den reformerade 
gymnasieskolan troligen kommer att läggas upp. I detta nämns att mycket är minskningar från tidigare, men 
också att statsbidrag skall göra det möjligt för skolorna att profilera sig med särskilda ämnen. 
156 LT (1991), ”Linjerna blir ‘program’ i Perssons gymnasium” i Lärarnas Tidning 1991-02-14, s. 2. 
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ledarskribenten. Denne anser dock att de partier som starkast stödjer propositionen, centern 
och vänsterpartiet, borde se till att reformen stoppas. Så att den görs om så att den kan 
finansieras ordentligt till ett treårigt gymnasium för alla. Kan socialdemokraterna gå med på 
detta samt garantera att undervisningen inte bli lidande av reformen, kan nog också folkpartiet 
stödja propositionen, tror ledaren.157 

Lärarnas Tidning skriver på en ledarsida att den nya gymnasiereformen kan få brett stöd i 
riksdagen. Detta beror till stor del på att skolministern och socialdemokraterna faktiskt är 
villiga att kompromissa med sitt förslag, detta för att få med partier som vänstern och centern 
på förslaget. Ledarskribenten nämner bland annat att socialdemokraterna gick med på 
vänsterns förslag att skjuta till 320 miljoner kronor utöver det föreslagna i propositionen för 
att garantera kvalitet på utbildningen. Det starkaste stödet för reformen finns dock utanför 
riksdagen, menar skribenten och menar att det egentligen bara är SACO: s Jörgen Ullenhag 
som inte stödjer förslaget.158 Lärarnas Tidning skriver i en senare ledare den 30 maj att trots 
att Göran Persson fick skjuta till 320 miljoner till de beräknade besparingarna före reformen 
för att inte minska kvaliteten på skolan, är det finansiella läget fortsatt oklart. Framförallt 
gäller det lärarna som kanske inte kommer att kunna få samma underlag i sina ämnen som de 
haft tidigare, speciellt hushållslärare kan drabbas. Ledaren slår sedan fast att både finanser och 
lärarresurser krävs i ett utbyggt gymnasium. Uppsägningar och nedskärningar kan inte 
accepteras i en skola som skall gå framåt.159 

Svenska Dagbladet skriver den femte juli om läromedelssituationen i Sverige. Ledaren slår 
fast att trots att politiska löften om en förbättring på det området har det tvärtom försämrats. 
Anledningen till detta tror Svenska Dagbladet är det försämrade ekonomiska läget för många 
av landets kommuner. Tidningen anser också att just att skolan fått dras med nedskärningar 
istället för upprustning är på grund av att politikerna nedvärderat skolan som 
kunskapsförmedlare. Ledarskribenten menar att skolan bara kan vara kvalitativ om skolans 
grundfundament är tillgodosedda. Dessa är lärare och läromedel, menar skribenten. Ledaren 
menar att det är upp till de numera självförvaltande rektorerna på skolornas uppgift att se till 
att svenska skolor har tillräckliga resurser för att eleverna skall ha nog med material för att 
tillgodogöra sig kunskap. Även om det finns bra alternativ till läromedel så är det just 
böckerna i skolan som är det fundamentala för skolans kunskapsförmedlande.160 

Den 25 juli skriver Svenska Dagbladet på sin ledarsida att kvaliteten inom det svenska 
skolväsendet har sjunkit, och detta trots ökade kostnader. Svenska Dagbladet menar i sin 
kritik att de svenska elevernas ämneskunskaper sjunkit i förhållande till länder i övriga 
Europa. När det gäller den höga kostnaden för skolan pekar man framförallt på lokal- och 
personalkostnader. Detta trots att ”utnyttjandegraden” av skollokalerna enligt vissa data som 
Svenska Dagbladet redovisar i ledaren161, tvärtom minskat trots de ökade kostnaderna alltså. 
Ledarskribenten anser att det är upp till de lokala kommunpolitikerna att försöka ändra denna 
trend till att bättre utnyttja de resurser skolan faktisk har, och sedan försöka att spara 
skattebetalarnas pengar i större omfattning.162 

 

 
157 LT (1991), ”Kommunal penningknipa” i Lärarnas Tidning 1991-03-23, s. 2. 
158 LT (1991), ”Brett stöd för gymnasiereform” i Lärarnas Tidning 1991-04-25, s. 2. 
159 LT (1991), ”Nya gymnasiet – bra idéer, sämre resurser” i Lärarnas Tidning 1991-06-06, s. 2. 
160 SvD (1991), ”Läsa i bok” i Svenska Dagbladet 1991-07-05, s. 2. 
161 De data som Svenska Dagbladet hänvisar till är mätresultat från ”Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi” (ESO) där dessa enligt uppgift kommit till slutsatsen att skolorna inte utnyttjar sina befintliga resurser 
som de borde. 
162 SvD (1991), ”En klass per lärare” i Svenska Dagbladet 1991-07-25, s. 2. 
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Sammanfattning: Tidningarnas ställningstagande i debatten 
Det sista kapitlet i undersökningen ägnas åt att särskilt studera hur tidningarna tar ställning i 
gymnasiefrågan. Lärarnas Tidning och Svenska Dagbladet utgav i varje nummer också en 
ledarartikel, och det är dessa som är målet för den avslutande, kvalitativa, analysen i 
undersökningen. Även denna del följer, liksom kapitel 7.2, ett tematiskt upplägg och kretsar 
kring fyra163 huvudfrågor. 

Skillnaden mellan de båda tidningarna, Svenska Dagbladet och Lärarnas Tidning, blir tydlig 
i denna del av debatten då de har en annorlunda ingångsposition till problemet. Lärarnas 
Tidning företräder uppenbart sina medlemmar, även i sin politiska retorik, och har därför, 
jämfört med Svenska Dagbladet, en ganska lugn hållning och pekar snarare på vissa 
frågetecken. Detta då element som lärartäthet och kommunernas ekonomiska situation 
framhålls framför exempelvis frågan om språkundervisningens nedskärning. Svenska 
Dagbladet följer sina läsares åsiktsyttringar till större omfattning och tar själva tydligare 
ställning i debatten. De redogör flera gånger för vad de tror kommer att bli konsekvenserna av 
propositionen, på samma sätt som att de också pekar på hur reformen borde se ut. 

7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Vad handlade debatten om gymnasiereformen om och vilka politiska 
ställningstaganden presenterades? 
Debatten om gymnasiereformen inför beslutet 1991 var stundtals intensiv i de båda 
tidningarna. Det debatten om gymnasiereformen handlade om i tidningarna var huvudsakligen 
en debatt där olika ställningstagare, eller tidningarna själv, diskuterar olika möjliga framtida 
konsekvenser av propositionens planerade förändringar. Initiativet till gymnasiedebatten togs 
av de oppositionella parterna i syfte att skapa bredare debatt i frågan. Bergström och 
Wallenberg, som tas upp i uppsatsens inledning, menar att så ofta är fallet när det gäller 
politisk debatt. Både Svenska Dagbladet och Lärarnas tidning belyser proportionellt sett 
frågan mycket under perioden februari till och med april. Efter denna period syns en 
neråtgående trend och därav anser tidningar och debattartiklar att det finns andra ämnen som 
läsarna hellre tar del av. Anledningen till varför debatten klingar av eller vilka ämnen som tar 
dess plats på den mediala dagordningen ingår inte i denna undersökning men likväl kan en 
analys av dess faktiska bild på dagordningen analyseras. Maria Folcke-Fichtelius skriver att 
enligt politiska debattens böljegång har debatter ofta en initiativfas, en kulmen och sedan en 
avklingning. Detta, anser jag, visar även den kvantitativa analysen på. 

Lärarnas Tidning beskriver ofta debatten genom sin ledarsida, och mer sällan än Svenska 
Dagbladet i direkt debatterande form mellan ledare och debattartiklar eller sinsemellan 
debattartiklarnas skribenter. Detta får konsekvensen att bilden av problemet i Lärarnas 
Tidnings ofta blir av en mer klargörande karaktär av vad reformeringen innebär, för 
Lärarförbundets medlemmar, och vilka yrkesrelaterade problem som ledarartiklarna främst 
ser i frågan. Svenska Dagbladet å andra sidan har en något mer jämn utgivning av ledare och 
debatterande artiklar. Detta kan troligen också härledas till Svenska Dagbladets avsevärt 
mycket större volym av publicerat material under den undersökta perioden. Detta får också till 
konsekvens att Svenska Dagbladet tydligare formulerar en ställning mot gymnasiereformen 
än vad Lärarnas Tidning gör. Svenska Dagbladet beskriver dock inte gymnasiereformens 
faktiska substans lika ingående som den andra undersökta publikationen. Bilden av 
gymnasiereformen som den presenteras i Svenska Dagbladet blir därför i stora drag uppenbart 
subjektiv, oavsett om det är en förespråkare eller motståndare i tidningen som tillåts komma 
till tals. Skillnaden bottnar i vilket syfte tidningarna har (i jämförelsen) samt vilka värderingar 

 
 



  31 
 
 
de har, något som Maxwell McCombs menar är grundläggande för urvalet av materialet som 
publiceras i media. Lärarnas Tidning väljer troligen sitt urval utifrån vilka preferenser deras 
medlemmar i Lärarförbundet har. Svenska Dagbladet inriktar sig på en samhällsklass i 
Sverige som är intresserad främst av ett fungerande högskoleväsen och en välmående grund- 
och gymnasieskola. Detta visar sig inte minst i att antalet negativa artiklar i Svenska 
Dagbladet är högre än antalet med positivt innehåll. Även Lars Nord menar att press som är 
politiskt ansluten oftare stödjer förslag av det parti de är trogna. Svenska Dagbladet är 
betecknade som oberoende moderata, och kan därav antas vara benägna att följa en 
partipolitik som står i opposition till den politik som Socialdemokraterna för än Lärarnas 
Tidning. 

Debatten var onekligen av en politiskt kritisk karaktär. Socialdemokraterna hade under lång 
tid arbetat för att kunna få igenom en gymnasiereform. Kritiken från partierna i opposition var 
dock nära massiv under vissa perioder, där bland annat Carl Bildt gick så långt som att säga 
att regeringen äventyrar landets framtid, genom skolreformen de föreslagit. I backspegeln kan 
vi dock se att trots de borgerligas valseger gick reformen igenom. Kanske var mycket av de 
politiska utspelen den snuttifiering som Gullan Gidlund skriver att många politiska debatter i 
media drabbas av. Att det är viktigare att synas och höras mer, än vad man som politiker 
säger. 

7.2 Vilken kritik mot gymnasiereformen fördes fram och hur bemöttes den? 
Den kritik som tydligast lyftes fram mot gymnasiereformen var i Svenska Dagbladet och 
Lärarnas Tidning att kostnaden för gymnasiereformen var för lågt beräknad. Och vidare att 
den elevgrupp som ytterst skulle få betala för detta i uteblivna lektionstimmar var de elever 
som senare förväntades studera vidare på högre nivå. Detta var särskilt något som den 
politiska oppositionen menade i sina debattinlägg i Svenska Dagbladet. För att förenkla 
framställandet av vilken kritik som lyftes fram mot reformen kan två huvudgrupper spaltas 
upp: kunskapsbegreppet och finansieringen. 

De politiska aktörerna ansåg att kunskapen, särskilt på de teoretiska programmen, skulle 
degraderas genom att undervisningstiden (timtiden) minskades när fler elever skulle 
integreras i en, sammantaget, längre gymnasiegång. Olof Ehrenkrona menar att den sänkta 
undervisningstiden, särskilt inom språk, skulle innebära att morgondagens vuxna får det 
svårare att hävda sig på den internationella marknaden. Göran Perssons bild, som förespråkare 
av propositionen, menade istället att det svenska näringslivet behöver medarbetare med högre 
allmänkompetens för att kunna hänga med i utvecklingen. Hans jämförelse till omvärlden var 
i det fallet att Japan och Tysklans yrkesutbildade redan fick en sådan utbildning. Denna bild 
av ett skolväsende, kapabelt att utjämna samhällsklyftor och främja demokratiska värden, är 
något Christian Helms Jørgensen menar var tydligt för tänkandet kring skolan decennier innan 
den föreslagna gymnasiereformen. Det finns också bevis i undersökningsmaterialet på att 
vissa organisationer som företrädde Sveriges näringsliv i stora drag var positiva till reformen 
och därmed följde de argument för gymnasiereformen som Göran Persson påvisade. 

Florin och Johanssons beskrivning av den tidigare svenska skolan som ett 
sållningsinstrument gör sig därför påmint i en debatt som denna om kunskapssynen. De menar 
bland annat att de mer bemedlade historiskt har verkat för att segregera utbildningsnivån 
mellan olika samhällsklasser. Skolan som en viktig samhällsapparat refereras det också till 
vilket förmedlar synen att den lärarledda tiden eleverna får är likställd med vilken kvalitet 
utbildningen innehar. Både Olof Ehrenkrona och Carl Bildt nämner bland annat att timtiden, 
det vill säga den lärarledda undervisningstiden i schemalagda lektioner, är essentiell för 
skolans fortlevnad och kvalitetsgaranti. 

Göran Perssons försvar av kunskapssynen och bilden av de myndigförklarade eleverna 
återspeglas i pedagogikprofessorn Tomas Englunds beskrivning av skolan som en institution 
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underkastad inte bara en ekonomisk budget utan även de politiska värderingar som ligger till 
grund för dess styrning. Skolverket menar i rapporten Reformeringen av gymnasieskolan - en 
sammanfattande analys att ambitionen med reformen var att decentralisera skolan och 
därigenom skapa valfrihet och bättre lokalstyre. Carl Bildt uttalar dock tydligt att han anser att 
regeringen (den socialdemokratiska) äventyrar Sveriges framtid, genom den utbildningspolitik 
de försöker driva igenom. 

Finansieringen av reformen av gymnasieskolan är något som tas upp särskilt mycket, och 
kan handla om såväl resurser på skolorna samt hur reformen skall finansieras och vem som 
skall stå för notan. Lärarnas Tidning uttrycker exempelvis oro för detta i skolan under mitten 
på februari. Den oron grundar sig främst i oklarheter i hur gymnasiepropositionen kommer att 
fördela kostnadsbördan mellan kommun och stat samt huruvida eleverna i gymnasieskolan 
kommer att drabbas av detta. Andra är dock inte lika försiktiga i sina uttalanden gällande den 
socialdemokratiska planeringen av finansieringen i den nya gymnasieskolan. Folkpartiets Lars 
Leijonborg beskriver budgeteringen som en kostnadsövervältring på kommunerna. Jörgen 
Ullenhag menar att politiken kommer att resultera i att kommunerna kommer att försöka 
minimera utgifterna på direkt bekostnad av lärare och elever. Skolminister Göran Persson är 
dock övertygad om att kommunerna inser värdet av undervisning och att de därför inte 
kommer att sänka skolans budget till en nivå som också sänker utbildningskvaliteten. Han 
menar vidare att mycket av den kritik som riktas mot propositionen är felberäknad. Persson 
anser att gymnasiereformen kommer att vara billigare än de oppositionella påstår.  

TCO med lärarförbundet bakom sig hade länge strävat efter att göra gymnasieskolan till en 
treårig utbildning för samtliga elever. Ändå fanns det också kritik även från dem när 
propositionen och dess budget presenterades. Ordföranden för Lärarförbundet Christer 
Romilson menar i en artikel i Svenska Dagbladet att finansieringen av skolan är felaktig och 
kan komma att drabba även lärarkåren. James Tooley förmedlar dock en bild av skolan som 
visar att staten har många incitament att styra budgeteringen av skolan enligt önskad politik, 
inte minst för demokratins skull. Folkpartisten Paul-Anders Paulsson skriver dock i en 
debattartikel att en anledning till skolans redan undermåliga budget är en konsekvens av det 
sätt som politiker under lång tid drivit skolan och dess administration. Han pekar bland annat 
på att skolans resurser och lokaler är felplanerade från början, vilket skapar utgiftshål. 

Kritiken mot gymnasiereformen tudelades troligen mest beroende på vem det var som 
uttalade kritiken. Kritiska röster hördes i båda tidningarna men det var främst Svenska 
Dagbladet som publicerade kritiska texter utan att egentligen försöka lyfta upp i en större 
kontext. Det är uppenbart att socialdemokraterna uppfattade det som ett egenvärde i sig att 
göra gymnasieskolan treårig för samtliga elever på det sättet kunde de jobba vidare för att 
utjämna klasskillnader i samhället. Detta är något Göran Bergström beskriver som ett av 
socialdemokratins signifikanta drag i den politik de bedrivit inom utbildningsväsendet i 
Sverige under den tid de haft makten. Kanske är det då inte så konstigt, att moderaterna i 
likhet med deras borgerliga idétradition, ansåg att en höjning av de generella kunskaperna tog 
något från dem som var högutbildade? 

8.3 Vilken roll antog pressen och lärarfacket i opinionsbildandet? 
Svenska Dagbladet och lärarnas tidning skiljer sig främst åt genom att de har en annorlunda 
ingångsposition rörande gymnasiereformen vilket troligen bottnar i hur de publicerar det 
mesta av sitt material. För det första är en stor majoritet av de artiklar i ämnet som Svenska 
Dagbladet publicerar skrivna med en negativ utgångspunkt gentemot reformen. Lärarnas 
tidning publicerar också negativt hållna artiklar, men balansen mellan negativa och positiva 
hålls något jämnare. Vad gäller ledarsidor menar lektorn i journalistik, Lars Nord, att just 
dessa lever kvar i pressen som ett av dess viktigt politiskt instrument. Det skall också noteras 
att de åsikter som ventileras på en ledarsida med största sannolikhet följer två lojaliteter. För 
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det första vilken politisk ståndpunkt tidningen har och för det andra vilken huvudsaklig 
målgrupp tidningen har. Svenska Dagbladet är en oberoende moderat tidning, och Lärarnas 
Tidning är en facktidskrift utgiven av Lärarförbundet under det partipolitiskt obundna TCO. 
Även Maxwell McCombs berör frågan om hur tidningar (och media i allmänhet) gör sitt 
urval. Begränsningen av mitt källmaterial gör det dock omöjligt att se på vilket material som 
Svenska Dagbladet och Lärarnas Tidning eventuellt valt bort, men jag antar trots detta att 
deras förhållning till den politik som föreligger gymnasiepropositionen samt deras respektive 
målgrupper är en avspegling i det material som de faktiskt publicerar. 

Lärarnas Tidnings ledarskribenter står, trots viss splittring, fast vid att det är ett väldigt 
viktigt steg för kunskapsutvecklingen inom det svenska gymnasiet att utbildningen blir treårig 
för samtliga elever. De menar att genom detta kommer utbildningsnivån att öka, och därmed 
även kunskapsmängden. Svenska Dagbladet å andra sidan ställer sig direkt kritiska till detta 
och ser en sänkning av kunskapskraven som en konsekvens av förslaget. Doktorn i 
statsvetenskap Niklas Håkansson menar att kommunikationen mellan medierna och 
politikerna ofta är dålig eller svår, detta för att de i grund och botten talar olika språk. Detta 
skulle därför kunna förklara skillnaden i synsätt på samma problem som Lärarnas Tidning och 
Svenska Dagbladet uttrycker i respektive tidning. Svenska Dagbladet uttalar bland annat 
bestörtning över förändringarna gällande undervisningstiden i gymnasiet och svarar samtidigt 
på Göran Perssons kritik om att media helt enkelt inte förstått vad propositionen handlar om. 
Detta hindrar dock inte Svenska Dagbladet från att dra egna slutsatser av deras förutspådda 
(negativa) konsekvenser som de ser i kölvattnet på reformen. 

Lärarnas Tidning skriver att de tycker att finansieringen av gymnasieskolan är tveksamt 
utformad, inte minst då den (utbyggda) skolan skall sparas in på, både av stat och kommun. 
En dålig ekonomisk utveckling för kommunerna i landet, försämrar utsikterna ytterligare för 
skolan, menar tidningen. Svenska Dagbladet går längre i sin kritik och menar att 
undervisningssituationen i skolor med ständigt krympande budgetar leder till minskad 
kvaliteten, vilken befaras sjunka ytterligare om inget förändras. Enligt forskarna Björklund, 
Edin, Fredriksson och Kreuger innebar just den ekonomiska förändringen för 
gymnasieskolan, efter reformen, att kostnaden för skolan sköts över på kommunerna. Detta 
gjorde att skillnaderna mellan skolorna ökade något, bland annat vad gäller välutbildade 
medarbetare. 

Det svåra i jämförelsen mellan Svenska Dagbladet och Lärarnas Tidning, i ett försök till 
jämförelse, är att de båda tidningarna hade väldigt olika ingångsläge från första början i 
debatten. Svenska Dagbladet var en moderat tidning och alltså partipolitiskt i opposition till 
den sittande regeringen. Lärarnas Tidning var en publikation av en fackförening som faktiskt 
lobbat länge just för att förändringen skulle komma till stånd. Intressant är då att båda 
tidningarna för upp kritik och synpunkter på liknande områden, och därav visar det att 
nyheternas källor också kan avgöra innehållet i tidningarna även om de har ideologiska rötter 
på annat håll. 
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9. Sammanfattning 
Denna undersökning analyserar debatten som försiggick i två svenska tidningar, valåret 1991, 
kring den av socialdemokraterna föreslagna gymnasiereformen. 

Reformen var frukten av ett långt politiskt förarbete där viljan att förändra gymnasieskolan 
inte bara var en partipolitisk fråga utan även något fackförbund som bland annat TCO länge 
arbetat för den. Ambitionen med reformen var att skapa ett gymnasium där alla elever skulle 
gå i tre år. Genom detta ville Socialdemokraterna utjämna kunskapsklyftorna mellan elever 
som gick yrkesinriktade program och de som läste på mer teoretiskt inriktade linjer. 

Frågor började dock dyka upp under de första månaderna på det nya året. Hur skulle 
reformen finansieras? Hur skulle lärareresurserna fördelas för ett stort antal elever som nu 
också skulle läsa fördjupade teoretiska kurser under lika lång tid som alla andra? Den 
politiska opinionen i Sverige var inte sen med att blåsa till attack och i både Svenska 
Dagbladet och i Lärarnas tidning höjdes kritiska röster. 

Syftet med min undersökning blev att försöka analysera vilka huvudargument som fördes 
fram i tidningarna, för eller emot reformen. Undersökningsmaterialet sträcker sig därför från 
det första numret i båda tidningarna 1991 till mitten på september, samma år. Undersökningen 
problematiserades genom det faktum att Svenska Dagbladet utgavs varje dag, medan Lärarnas 
Tidning utkom endast en gång i veckan. En kvalitativ analysmetod av innehållet i debatten 
blev därför det bästa tillvägagångssättet att genomföra undersökningsarbetet på. 

Undersökningens resultat betraktas utifrån ett antal teorier, beskrivna i forskningsläget. Den 
kvantitativa delen i undersökningen studeras enligt teorin om den offentliga debattens 
böljegång, av Maria Folcke-Fichtelius. Medieprofessorn Maxwell McCombs teori om hur 
dagordningen uppstår och vidhålls av media är tongivande för hur jag försökt att tolka 
undersökningsmaterialet.  

Resultatet av undersökningen är att en kraftig opinion mot reformen framfördes i de båda 
tidningarna. Trots det starka motståndet som syntes särskilt i Svenska Dagbladet, fick 
socialdemokraterna tillräckligt med partipolitiskt stöd från centerpartiet och vänsterpartiet för 
att kunna genomföra reformen. Lärarnas Tidnings bild av reformen var heller aldrig lika 
ensidigt skeptisk mot förslaget. De var ju trots allt ett av de fackförbund som hade jobbat hårt 
för att få till ett treårigt gymnasium för alla elever. Svenska Dagbladet visade istället på en 
mer enad front emot reformen, både i ledarartiklarna och i de debattartiklar som publicerades i 
tidningen. Särskilt ansåg de att reformen skulle försämra för de mer studiemotiverade 
eleverna på teoretiska program. Detta medan vinsten för de yrkesinriktade eleverna ansågs 
vara försumlig. Detta var troligen debattens verkliga vattendelare. Socialdemokraterna ansåg 
nämligen att skolan var tvungen att förbättra utsikterna för framtida fortbildning även för 
fabriksarbetaren. Svenska Dagbladet och dess läsare såg de som gick vidare till högskolan 
som landets verkliga tillgång i ett Sverige som närmade sig EG-samarbete och allt fler 
influenser från omvärlden. 
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