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Abstracts 
Titeln på studien är Skolans själ- privat eller offentlig? En diskursanalys om skälen för 

grundskolan. Skolan är en historiskt framvuxen institution och dagens konstruktioner av 

skolans skäl har vuxit fram interdiskursivt. En historisk genomgång över hur skälen för skolan 

förändrats från och med folkskolans införande i Sverige fram till och med den senaste 

läroplanen Lpo 94, beskrivs. Utvärderingar av grundskolan finns med som viktigt empiriskt 

material som visar hur läroplanens intentioner intervenerats i skolpraktiken. Kategoriseringen 

i studien av skälen för skolan är demokratisering, individualisering, marknadisering och 

disciplinering. Lpo 94 med dess utvärderingar, främst Nationella utvärderingen av skolan 

2003, NU 03 (2004), har varit basen för vidare analys av övergripande skäl som konstrueras 

för grundskolan i framtiden. 

Arbetet har en socialkonstruktionistisk och poststrukturalistisk ansats vilket betyder att 

språkets roll som konstituerande av mening är centralt- det är genom språket vi konstruerar 

vår värld, som vi gör fenomen begripliga och gemensamma. Medierna har stor betydelse för 

konstruktion av gemensam mening och arbetet har en diskursteoretisk analys av de texter som 

studeras. Bland annat har studien fokuserat på om konstruktionen av meningen, eller skälen, 

för skolan i Dagens Nyheters ledarartiklar under 2005 och 2006 har något genomslag i 

skolpolitiken. Genom att göra jämförande analyser av regeringens utredning kring förslaget 

om ett nytt mål och uppföljningssystem för grundskolan, SOU 2007:28, undersöks denna 

frågeställning. Slutsatsen är att skälen för skolan som konstrueras i ledarartiklarna i princip är 

desamma som den statliga utredningen fokuserar på.  

Nyckelord: skolans skäl, diskursanalys, NU 03, Dagens Nyheter, SOU 2007:28, media                                    
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1  INLEDNING 
Under hela lärarutbildningen har frågan om skolans roll i samhället dykt upp. Redan under 

PDI A läste vi svensk utbildningshistoria, som sedan har funnits med som en röd tråd för mig. 

Olika skäl har framställts och skiftat under historiens gång.  Niel Postman (1997) menar att 

det behövs skäl för att inhämta kunskap och det är något annat än motivation som är mer en 

temporär psykisk företeelse. Meningen med skolan ska ses som ett vidare metafysiskt 

problem. Förr fanns religionen som en övergripande mening sedan kom vetenskapen som en 

allsmäktig ”gud”. Postman menar att det numera, i USA, inte finns något högre skäl men att 

det är nödvändigt för att ge lektionerna en djupare mening (s 11).                                                                      

Sedan folkskolans införande har skolan varit en offentlig institution vilken tillmäts stor vikt 

för samhällets och individens utveckling. Skolan är politiskt styrd genom skollag, 

förordningar, läro- och kursplaner. Sedan 1991 är även kommunen en part i 

utbildningspolitiken i egenskap av huvudman, arbetsgivare och med skyldighet att upprätta en 

lokal skolplan.  

Kvale (1997) belyser två olika föreställningar om kunskapsbildning vilken får betydelse på 

hur forskning inom samhällvetenskap bedrivs. Han beskriver hur intervjuaren kan närma sig 

arbetet; som en malmletare eller resenär. Som malmletare kan man söka objektiva fakta att 

kvantifiera eller leta malmklumpar med väsentlig mening. Upptäcktens värde bestäms i 

förhållande till en objektiv, yttre värld eller till en subjektiv inre värld med autentiska 

erfarenheter. Som resenär närmar man sig studieobjektet som en berättelse som ska redovisas 

vid hemkomsten. Resenären kan välja en metod, som betyder ”en väg som leder mot målet”, 

enligt den grekiska ursprungliga innebörden (s 11).  

I media uppmärksammas utbildningsfrågor ofta. Jag har intresserat mig för hur medierna 

framställer skolan och då främst vilka skäl för skolan som omtalas. Vad och hur saker omtalas 

och benämns anser jag har betydelse för vilken förståelse vi får för olika fenomen. Det är 

genom att benämna vi konstruerar vår värld. Språket gör det möjligt för oss att göra fenomen 

begripliga och meningsfulla, men också sätta gränser för vad det omtalade inte är. Jag ska 

genom diskursanalys, undersöka om det finns någon dominerande mening angående skolans 

skäl som framställs i massmedia och om den får genomslag i dagens rikspolitik. I Wiklund 

(2006) omtalas samtiden som medialiserad där medierna tillmäts stort inflytande, vad gäller 

formerande av gemensam mening.  
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Det är som resenär jag ser mitt avslutande arbete på lärarprogrammet. I fyra år har jag läst; 

pedagogik med didaktisk inriktning, textil för lärare, bild och filosofi. Sedan tidigare har jag 

läst miljövård och folkhälsa på universitetet och har en utbildning som trädgårdsmästare i 

botten. Som förälder till fyra barn har jag kommit i kontakt med skolan på många olika sätt. 

Förutom utvecklingssamtal, besök i skolan o s v, har jag varit med och startat en 

föräldrakooperativ förskola och engagerat mig i en skolstyrelse. Under min utbildningstid har 

jag arbetat som fritidspolitiker i Örebro kommun, bland annat inom skolområdet. Alla dessa 

erfarenheter påverkar hur jag närmar mig detta arbete och jag anser att hur skolan omtalas och 

vilka övergripande skäl för skolan som konstrueras får betydelse för hur mitt arbete som 

lärare kommer att utformas. 

 

2 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE  
Den frågeställning som jag intresserat mig för är; Vad finns det för skäl till skolan som en 

offentlig institution på 2000- talet? Syftet är att få en större inblick i om det funnits 

övergipande skäl för grundskolan historiskt och vilka dessa skäl i så fall är. Jag vill undersöka 

om skälen, eller meningen, med skolan ändrats över tid och vilka krafter som ligger bakom 

denna förändring.  

Jag vill också få en större förståelse för om media har någon påverkan på förändringen av 

skolans skäl. Genom diskursanalys ska jag belysa hur uppfattningar och utsagor ändrats över 

tid. De underfrågor jag tänkt arbeta med för att få en djupare förståelse för min frågeställning 

är följande 

• Vilka skäl har funnits historiskt för ett offentligt skolväsende? 

• Vad fokuserar styrdokumenten på för skäl? 

• Vilka tendenser för framtiden kan skönjas i politiken och i den offentliga debatten? 

• Påverkar kommunikationen i media förändringen av skolan som offentlig institution? 
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3 UNDERSÖKNINGENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1 Litteratursökning och arbetsgång 
För att försöka förklara det otydliga diskursbegreppet både för mig själv och mina läsare har 

jag valt att göra en ganska lång genomgång av begreppet diskurs och angränsande begrepp. 

Anledningen till att jag ändå valt det angreppssättet är att jag studerat andra metoder men 

ansett att diskursteoretiskt angreppssätt bäst passar mitt syfte, på grund av fokuseringen på 

språkets roll som konstituerande av verkligheten. Jag har studerat flera olika forskare och 

författares tolkningar som jag redovisar och därmed tror jag att kravet på intersubjektivitet        

(Gilje/Grimen 1992/2007 och Kvale 1997) är uppfyllt. När jag sökt mig fram har andra 

viktiga begrepp dykt upp som jag ansett vara av vikt för att förstå och förklara 

diskursbegreppet. Strukturalism, social konstruktionism och kunskapssociologi, har starka 

kopplingar till diskursbegreppet.  

För att få svar på mina två första underfrågor har jag valt att studera andras tolkningar av 

historiska styrdokument. Jag inser att detta är en begränsning, men har valt att göra så på 

grund av tidsramen för detta arbete.  Dagens läroplan, Lpo 94, har jag däremot själv studerat 

och jämfört med vad författare och forskare har sagt om vad innehållet fokuserar på. För att 

bilda mig en uppfattning om hur Läroplanens intentioner intervenerats i skolpraktiken har jag 

studerat några av de utvärderingar som Skolverket genomfört, främst Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004). Jag har utgått från att Lpo 94 och 

dessa utvärderingar är en slags struktur, eller social praktik, som utmanas av olika diskurser 

eller tal om skolans mening. Media och medias roll som konstituerande av mening har jag inte 

arbetat med tidigare och har därför försökt bilda mig en uppfattning i frågan. Jag har valt 

ledare i Dagens Nyheter från 2005 och 2006. Varför jag valt just ledarartiklar i DN och den 

tidsperioden förklaras i kapitel 3.2. Genom att studera SOU 2007:28- som är ett förslag till 

nytt mål- och uppföljningssystem, ska jag försöka skönja de politiska tendenserna för 

framtiden och se om talet i Dagens Nyheters ledare påverkat innehållet i statens utredning. 

 Jag har haft stor nytta av Matilda Wiklunds avhandling ”Kunskapens fanbärare”(2006) för att 

hitta relevant litteratur. Dagens Nyheters ledare har jag hittat i databasen Presstext på Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida (www.oru.se). 
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3.2 Begränsning/ Avgränsning 
Jag inser att mitt arbete inom ramen för en C- uppsats inte kan ge någon generaliserbar bild av 

medias inflytande på skolpolitiken. Min analys av ledarartiklar är mycket begränsad och jag 

kan endast dra begränsade slutsatser av mitt arbete. Min medieanalys är begränsad på grund 

av tidsramen för arbetet. Frågan är vid och jag har inte undersökt medias inflytande på 

förslaget till ny inspektionsverksamhet (SOU 2007:101). Jag inser att även det förslaget är ett 

politiskt dokument som har stor betydelse för hur skolans skäl konstrueras. Kommunen har 

fått en större roll i inflytandet över skolan, som bland annat Quennerstedt (2006) belyser i sin 

avhandling. Jag har inte gått in djupare i denna frågeställning. Anledningen till detta är att jag 

tror skälen för skolan konstrueras framförallt på nationell nivå i form av nationella 

styrdokument. Jag har heller inte tittat på Lärarutbildningens uppdrag på grund av tidsbrist. 

Jag inser att hur lärare utbildas och vilka skäl för skolan som där förmedlas, får betydelse för 

hur arbetet i skolan genomförs. Att jag valt artiklar i just Dagens Nyheter är, med stöd av 

Wiklund (2006), att denna tidnings debatt - och ledarartiklar har en stor genomslagskraft och 

kommenteras mest av alla tidningars ledar- och debattartiklar i andra medier. På grund av 

tidsramen för detta arbete valde jag att endast analysera ledarna i Dagens Nyheter under 2005 

och 2006. I Matilda Wiklunds avhandling har hon kommit fram till att ledarna och 

debattartiklarna inte skiljer sig nämnvärt åt i innehåll. Jag sökte på ”skola” och fick fram 139 

artiklar vilka jag sedan valde ut 32 st. som hade relevans för min frågeställning. De ledare 

som berörde förskola, gymnasium och vuxenutbildning inklusive högskola rensade jag bort 

eftersom jag fokuserar på skälen för grundskolan. 

Från början hade jag även tänkt göra intervjuer med bland annat skolledare och ansvarigt 

kommunalråd för skolan, hur de ser på skälet för en offentlig skola. Jag anser att ett uttalande 

i en intervju är flyktigt och kontextberoende, som intervjuaren dessutom är medskapare i. Jag 

är mer intresserad, i det här arbetet, av att se hur fenomenet omtalas i det offentliga rummet, 

där det kan få genomslag och utmana den rådande diskursen.  

3.3 Begreppsförklaring 
Arbetet har en socialkonstruktionistisk och poststrukturalistisk ansats. Med det menas bland 

annat att begrepp får olika betydelse i vilken social kontext de befinner sig i. Därför anser jag 

att det är viktigt att förklara vad centrala begrepp står för i min uppsats. För vidare förklaring 

av dessa två ovanstående begrepp se avsnitt 4.2 och 4.3. Offentlig institution hittade jag inte i 

ordlista men plockade ihop betydelserna av offentlig och institution. Med offentlig institution 
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menar jag en organisation eller ansamling av människor, vars verksamhet är finansierad av 

skatter från stat, kommun eller landsting. Någon av dessa aktörer ska vara huvudman för 

verksamheten. Dessa lyder under speciell lagstiftning, t ex offentlighetsprincipen och lagen 

om offentlig upphandling (www.wikipedia.se). Friskolor eller fristående skolor, med annan 

huvudman anser jag inte är offentliga, även om de finansieras via skatter. De lyder begränsat 

under offentlig lagstiftning (ibid). Med institution menas enligt wikipedia organisation; en 

ansamling människor. Enligt svenska akademiens ordlista (2006) är betydelsen inrättning. 

Med begreppet skäl menar jag anledning eller mening. Min frågeställning skulle kunna lyda; 

vad finns det för anledning att driva skolan som en offentlig institution? Eller; Finns det 

någon mening med att skolan ska drivas som offentlig institution? Det Postman (1997) menar, 

som jag refererar till i kapitel 1, är att det måste finnas ett övergripande skäl för skolan för att 

skapa motivation och mening för elever. Jag ansluter mig till det synsättet och menar att det 

vore en fördel om elever, lärare, föräldrar och offentligheten hade samma övergripande skäl 

för den svenska grundskolan. Begreppet själ, som jag förmedlar i titeln på uppsatsen, menar 

jag har liknande betydelse i detta sammanhang. 

Demokrati är ett svårdefinierat begrepp. I Pedagogisk filosofi (2007) hittar jag en förklaring 

på begreppet i utbildningspolitiskt/filosofiskt hänseende. Där finns en förklaring på vad som 

menas med att skolan skall fostra till demokratiska medborgare. ”Utbildningen skall fokusera 

på kollektiv samverkan och demokratiska beslutsprocesser. Skolan skall genom sitt innehåll 

och sina arbetsformer fostra till socialt ansvarstagande och lojalitet mot samhället” (Stensmo 

2007 s 13).  Arfwedsson & Arfwedsson (2002) förklarar på s 59 medborgerlig kompetens som 

dels omfattar vår kulturs normer och värderingar, dels att ha en helgjuten demokratisk 

grundsyn, som visar sig genom en vilja och förmåga att delta i demokratiska beslut och bidra 

till samhällsutvecklingen i önskad riktning. Detta ideal har fått namnet värdegrund i 

skolsammanhang. I Pedagogiska Magasinet skriver Jan Thavenius (nr 4 2007) att demokrati 

och kunskap är två sidor av samma sak. Han menar att kunskap och vetande framstår som 

relativa och livsnödvändiga att diskutera. ”Inte minst hoten mot miljön och vår överlevnad har 

kraftigt understrukit hur viktigt det är att syna all kunskap i sömmarna och diskutera den i ett 

socialt sammanhang” (ibid s 79).  Han betonar att kvalificerade kunskaper, självständigt 

tänkande och kritisk reflektion tillsammans med andra är offentligt lärande. 
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Enligt Stensmo (2007) förklaras essentialism som att skolans verksamhet skall baseras på den 

essentiella (essens= det väsentliga), vetenskapligt ärvda och beprövade kunskapen och det 

moderna samhällets lagar. Kunskapsbildningen skall fokusera på akademiskt definierade 

ämnen inom språk och natur- respektive samhällsvetenskaperna. De lägre stadierna ska 

fokusera på basfärdigheter medan de högre ska fokusera på ämneskunskaper. Läraren är 

auktoritet och förmedlar ämneskunskaper och elevernas lärande är hårt arbete (s 239). 

Progressivism (progression= framsteg) utgår från elevernas aktuella och framtida behov och 

intressen. Skolans mål ska vara individuella och socialt framåtskridande med problemlösning 

som viktig ingrediens. Eleven som helhet är fokus och skolans arbete ska präglas av 

aktivitetspedagogik som ger elever direkt erfarenhet av naturen och samhället snarare än 

erfarenhet i andra hand genom böcker, berättelser eller andra hjälpmedel. Läraren skall vara 

handledare i elevens målinriktade aktiviteter (Stensmo 2007). 

3.4 Diskursanalys som metod  
En diskurs kan beskrivas som hur man kan tala, skriva, tänka och handla i en viss företeelse i 

ett visst socialt sammanhang. Diskurser anger ramarna för vad som är möjligt och inte möjligt 

att formulera inom ett visst område (Quennerstedt 2006).  

Det är med språket som människan konstruerar sin värld, genom att benämna företeelser på ett 

sätt och inte ett annat framställs meningssammanhang som fungerar konstituerande 

(Quernnerstedt 2006 s 17) 

Diskurs förklaras som samspelet mellan språk, tänkande och handlande. Begreppet diskursiva 

texter förklaras som en framställningsform med främst utredande, alltså orsaksbeskrivande 

och argumenterande, sätt (Hellspong/ Ledin 1997). Winther Jörgensen/ Phillips (2000) och 

Börjesson (2003) beskriver diskurs som ett bestämt sätt att tala om världen där språket är 

konstruerat i mönster beroende av vilka sociala domäner människor befinner sig i. 

Diskursanalys är ett sätt att analysera dessa mönster. I denna analys är det viktigt vilket sätt 

världsbilder inte beskrivs. En central aspekt i diskursteorin är att beskrivningar, förklaringar 

och sanningar om världen alltid kan vara annorlunda eller så kallat kontingenta. 

Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i att vi människor producerar och reproducerar social 

och politisk verksamhet, genom språket, utifrån vilken diskurs vi befinner oss i (Wiklund 

2006).  Det finns ofta flera diskurser inom samma område som konkurrerar om vilken som 

ska bli vägledande.  
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Enligt Wiklund (2006) beskrivs ofta diskursbegreppet som svårdefinierat och komplext vilket 

beror på att det utvecklats ur olika traditioner. Från att primärt vara ett språkvetenskapligt och 

lingvistiskt begrepp har det spridits och vidareutvecklats inom olika vetenskaper (ibid s 29).  

3.5 Social konstruktionism 

Enligt Winther Jörgensen/ Phillips (2000) och Börjesson (2003) vilar de diskursteoretiska 

angreppssätten på socialkonstruktionistisk grund. Författarna markerar att teorin är något 

annat än Piagets konstruktivism och uppmärksammar skillnaden i stavning. Piaget menade att 

tänkandet utvecklades inifrån och det bästa var att barn får konstruera egen kunskap under 

aktivitet, utan inblandning av vuxna (Säljö 2000).  

Quennerstedt (2006) beskriver att de senaste decenniernas samhällsvetenskap har präglats av 

socialkonstruktionistiska ansatser. Osakerna till det är bland annat det ökande intresset för 

språket och vad den språkliga vändningen inneburit för samhällsvetenskaperna (se vidare 

avsnitt 3.6).  Dessa ansatser är bland annat diskursteori, dekonstruktion1 och 

poststrukturalism. Alla dessa ansatser innebär att språkets roll ses som grundläggande för den 

sociala konstruktionen av världen. Genom att vi satt namn på fenomen kan vi inte närma oss 

dessa utan språket och genom benämnandet följer ett ramverk hur fenomen kan förstås (ibid s 

25). De angreppssätt som social konstruktionism och diskursanalys har gemensamt är först 

och främst följande premisser (Winther Jörgensen/ Phillips 2000):  

• Kritisk inställning till självklar kunskap. Verkligheten är en produkt av vårt sätt att tala 

om och kategorisera världen 

• Historisk och kulturell specificitet. Vår syn på kunskap är alltid historisk och kulturellt 

präglad. Våra världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda och de kan förändras 

över tid (kontingens). Man menar att människan inte har äkta och stabila karaktäristika 

som leder till att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt vilket betyder 

att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden eller är essentiellt2  

• Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap bildas i social interaktion 

där man bygger upp olika sanningar som kämpar om vad som är rätt eller fel 

 
1 Dekonstruktion förklarar Börjesson (2003 s 36) som att kunna förklara världen på ett annat sätt 

2 Författarna förklarar essentiellt i detta sammanhang som på förhand givet 
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• Samband mellan kunskap och social handling. Beroende av vilken världsbild som 

konstrueras i olika sociala gemenskaper bestämmer diskursen vad som är möjligt och 

inte möjligt att säga och göra 

Kvale (1997) förklarar det postmoderna tänkandet som en misstro mot universella 

tankesystem och upplysningens övertygelse att framsteg förverkligas genom kunskap och 

vetenskap. Upplysningsfilosofin i sin tur var en reaktion mot medeltidens religiösa dogmer. 

En sann och allsmäktig Gud ställdes mot objektivismens tro på en universell, stabil och 

objektiv verklighet. De senaste femtio årens filosofi har präglats av en kamp mellan synen på 

kunskap som `verklighetens spegel` och föreställningen om `verklighetens sociala 

konstruktion` (ibid s.45). Detta tolkar jag som en kamp mellan två diskurser; den 

objektivistiska och den konstruktionistiska. Begreppet ”verklighet” förklarar Kvale är ett, ur 

språkhistorisk synvinkel, gammalt skandinaviskt- germanskt begrepp som härstammar från 

”verka” och ”tillverka”. Kvale menar att verkligheten är det som tillverkas.                                       

Börjesson (2003) ger en rad exempel på hur samma fenomen kan beskrivas på olika sätt.  Ett 

exempel kan vara hur människor ser på fenomenet parkbänk som i parken får en helt annan 

betydelse än som en installation på en konstutställning. 

 Mot det socialkonstruktionistiska angreppssättet har kritik riktats mot att om all kunskap och 

sanning är kontingent, skulle allt flyta och det sociala vara helt oregelbundet. Winther 

Jörgensen/ Phillips (2000) menar att det är en karikerad bild och att det sociala fältet är 

regelbundet och reglerande. Diskursteoretiker, se avsnitt 3.8.1, menar att diskursen är 

reglerande.  

3.6  Poststrukturalism 
De diskursanalytiska angreppssätten har sin bakgrund i strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori. Winther Jörgensen/ Phillips (2000) förklarar strukturalism som antagande att 

tecknen en gång för alla har samma betydelse och står i ett visst förhållande till varandra. Till 

exempel menar en strukturalist att en storm är en storm för att det inte är en kulig eller bris. 

Poststrukturalism, som de diskursteoretiska angreppssätten ansluter sig till, menar också att 

tecknen får betydelse genom att skilja sig från andra tecken, men att deras betydelse ändras 

beroende i vilket sammanhang de används. En poststrukturalist kan förklara stormen som en 

naturkatastrof, Guds vilja eller beroende av människans miljöförstöring. Hur en storm, och 

andra fenomen, förklaras har betydelse för hur vi ser på världen  
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Poststrukturalister har intagit en radikal hållning och menar att allt betraktas som diskurs eller 

text genom att diskurser konstituerar hela den sociala världen. I Wiklund (2006) bemöter 

Laclau och Mouffe den kritik som riktats mot det synsättet och menar att händelser inträffar 

oberoende av människors vilja och har inget att göra med om de existerar eller inte. ”Men om 

deras bestämning som objekt konstrueras som `naturligt fenomen` eller uttryck för `Guds 

vrede` beror på struktureringen av ett diskursivt fält” (ibid s 29). Detta tycker jag är intressant 

för min frågeställning. Jag vill titta på hur skälen för skolan konstrueras i Dagens Nyheter. 

Både vad det skrivs om och vad olika skribenter lägger in för betydelse i olika begrepp.  

3.7 Kunskapssociologi 
Socialkonstruktionismen bygger vidare på Èmile Durkheims teorier om att samhället verkar 

genom individer och inte tvärtom.  Durkheim (1858-1917) var en fransk samhällsvetare som 

fått ett starkt inflytande på den gren inom samhällsvetenskapen som kallas sociologi.  

Durkheim förespråkade en metodologisk kollektivism som gick ut på att samhället inte är 

summan av individerna utan ska betraktas som en egen organism (Gilje& Grimen 1992/2007).  

Hans teorier har kallats kunskapssociologi (Börjesson 2003 s 47). I Ingelstam (2004) förklaras 

kunskapssociologi som ”läran om kunskapen och de sociala sammanhangen” (s 63). 

Skillnader i värderingar och ideologier mellan olika grupper (klass, kön, etnicitet, nationer, 

yrken e t c) förklaras genom skillnader i samhällsstrukturer. Man menar att kunskapen är 

socialt konstruerad. Driver man detta till sin spets är även kunskapssociologins påståenden 

socialt konstruerade. Mannheimer hade en lösning på problemet och menade att de 

intellektuella kunde tänka fritt och vara en garant för större objektivism. (ibid s 64).   

Detta innebär att man förhåller sig skeptisk till kunskapens absoluta sanningsanspråk – med 

motargumentet att alla utsagor bara är giltiga för specifika grupper i samhället, för en viss tid 

eller en viss kultursfär. En sådan självreflexiv hållning blir till en utmaning mot all den klassiska 

vetenskap som menar att det finns en absolut nollpunkt, mot vilket allt kan jämföras och mätas 

(Börjesson 2003 s 40)  

Börjesson beskriver hur kunskapssociologin förskjutit sitt studieobjekt från Durkheims 

kollektiva representationer via Mannheimers tro på intelligentians intresseoberoende till att 

rikta in sig mot vetenskapen själv. Även de hårda vetenskaperna är beroende av `local 

knowledge` och att forskare behöver använda retorik för att övertyga publiker och 

oppositioner (Börjesson 2003). Klimatfrågan tycker jag är ett sådant exempel, där olika 
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forskare inom det naturvetenskapliga området haft olika uppfattning om det framtida scenariot 

och orsaken till detta.  

I en diskursanalys är det viktigt att vara medveten om vilken grupp som säger vad och varför 

agenten beskriver fenomen och begrepp på det sätt som görs, beror på den diskurs agenten 

befinner sig i. Börjesson menar också att en självreflexiv hållning är viktig i en diskursanalys, 

d v s att forskaren ska se på sitt eget arbete på samma sätt som hon förhåller sig till det som 

ska undersökas.  

3.8 Diskursanalytiska angreppssätt  
Det finns minst tre olika angreppssätt för forskare att förhålla sig till diskursanalys; 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursanalys kan användas inom 

olika områden men inte sättas in i vilken teoretisk ram som helst. I den teoretiska ramen finns 

filosofiska premisser angående språkets roll som social konstruktion av världen (Winther 

Jörgensen/ Phillips, (2000)). Jag har valt ett integrerat perspektiv som försöker kombinera de 

olika angreppssätten så att deras starka sidor kommer fram och de svaga undviks. Foucaults 

diskursteori presenterar jag mer noggrant eftersom alla författare som jag har läst i ämnet på 

något sätt förhåller sig till hans teorier. Enligt Winther Jörgensen/ Phillips bör alla forskare 

som använder diskursteoretiska angreppssätt förhålla sig till hans teorier. 

3.8.1 Foucaults diskursteori 

 Den som historiskt utvecklat diskursbegreppet är Michael Foucault (1926-1984), professor i 

filosofi och psykolog, som ifrågasatte den tidens syn på vetenskap som en oemotsäglig 

sanning (Foucault 1987/2003). Han levererade ett antal vetenskaps- och institutionskritiska 

skrifter.  

Hans ”arkeologi” går ut på att analysera reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som 

sanna i en bestämd historisk epok. (Winther Jörgensen/Phillips 2000). I Wiklund (2006) 

beskrivs Foucaults tidiga arkeologiska arbete som strukturalistiskt genom att han menade att 

det fanns bestämda språkliga regler som relativt autonoma (ibid s 33). Senare fokuserade han 

mer på subjektets roll i samhället och ”genealogin”, som är en teori om makt och kunskap. 

Enligt Börjesson (2003) utvecklade Foucault en kritik mot subjektsfilosofin som påminner om 

marxismens kritik mot densamma. Han menade att subjektet skapas av diskurs och att agenten 

bara är ett medium för det som sägs. Han menar att agenten är decentrerad. Som jag tolkar det 
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var Durkheims metodologiska kollektivism likartad som menade att samhället verkar genom 

individer och agenter är bara ett medium (se avsnitt 3.7). 

Med makt- kunskapsbegreppet menade Foucault att makt och vetande är helt sammanflätade 

(Börjesson 2003 s 36). Till exempel menar han att årskursindelningen i skolan är en 

konstruktion av vetenskapliga utvecklingspsykologiska teorier. Vetenskapen får på det sättet 

makten att organisera skolan. Foucault menade att makten inte tillhör individer utan är 

inbäddad i sociala praktiker med de försanthållanden som där konstrueras. Kunskap och makt 

hänger därmed ihop (ibid s 37). I Winther Jörgensen/ Phillips (2000) presenteras Foucaults 

genealogi, d v s teorin om makt och kunskap där språket och framställningssätten har en 

central roll. Foucault, och andra diskursteoretiker, menar att makt inte ses som något 

förtryckande utan som en produktiv kraft. Börjesson (2003) antar en mer kritisk hållning och 

ger bland annat exempel på att vad som ska få räknas som forskningsfynd fattas hierarktiskt 

bland akademikertitlar (s 43). Som jag tolkar det menar Börjesson att diskurser inte är så 

harmlösa i synen på makt som Foucaults genealogiska teorier. Kritiska diskursanalytiker och 

även diskurspsykologer menar att dominansmönster gör att vissa sociala grupper är 

underordnade (Winther Jörgensen/ Phillips, 2000).  Foucault och andra diskursteoretiker 

menade att människor är determinerade och okritiskt tar in t ex reklamens budskap. Detta 

synsätt hade även kopplingar till behaviourismens syn på mänskligt lärande, där stimulus- 

responsteorin menar att agenten införlivade information utan kognitiva förlopp (Säljö 2000).  

3.8.2 Reflektioner kring diskurser och angränsande begrepp 

Hur synen på kunskap och lärande förändrats har givetvis stor betydelse för hur styrdokument 

utformas och hur skolans undervisning genomförs. Har man en kunskapssociologisk syn på 

lärande och tror att agenten är decentrerad borde undervisningen mer inriktas på kollektiva 

processer och gruppdynamik respektive socialpsykologi än på individuella prestationer. Att 

vetenskapliga fakta är socialt konstruerade ställer krav på kritisk reflektion och 

ställningstaganden med motiverande argument. Dock anser jag att det är genom individers 

språk och handlingar som socialt konstruerade uppfattningar kommer till uttryck. Att 

diskutera dessa frågor i undervisningssammanhang, anser jag vara väldigt viktigt. Om 

medvetenheten om att vi är en produkt av vårt sociala liv och vår historia, borde acceptansen 

om människors olikheter öka. Att språket konstruerar vår värld, som jag tror på, leder till att 

vi måste kommunicera med varandra för att förstå och få ta del av andras syn på världen som 

också kan göra att vi blir ödmjuka inför människor från andra diskurser.  
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Har man däremot en essentialistisk eller objektivistisk syn på kunskap och lärande bör 

styrdokument utformas på ett annat sätt utan större krav på kommunikation eller dialog. 

Kunskapen anses då vara fast och ska införlivas i människor inom ramen för väl definierade 

akademiska ämnen. Lärare är auktoriteter med rätt att utforma innehåll och metoder. Jag 

tolkar det som att vi ska lyda vetenskapen okritisk med ett sådant synsätt.  

 3.8.3 Forskarens roll i ett integrerat perspektiv 

Alla diskursteoretiska angreppssätt bygger mer eller mindre på poststrukturalismen som 

menar att strukturen aldrig ligger fast och att språkets betydelser bara delvis är fixerat. 

Strukturen är hela tiden beroende av hur den låses i praktiken, struktur och praktik finns i 

samma process (Winther Jörgensen/ Phillips 2000). Kritisk diskursanalys, som jag har förstått 

det, menar att strukturer är en annan social praktik än diskurser. Strukturerna har bildats i en 

diskursordning där flera diskurser kämpat om makten och någon till slut tagit den och blir 

accepterad som en värdebas eller struktur, som diskurser kan jämföras med. Dessa processer 

kallas hegemoni. Strukturen kan sedan bli utmanad av nya diskurser. Det är så jag har tänkt 

min analys av konstruktionen av skolans skäl. Läroplanerna är en struktur eller social praktik 

som konstruerats av olika diskurs kamp, som jag kommer att beskriva i avsnitt 4. I denna 

diskurs eller sociala praktik har jag även satt in Skolverkets utvärderingar av grundskolan, 

Rapport 250 (Skolverket 2004) och Skolverkets Rapport 175 (Skolverket 1998). Dagens 

läroplan Lpo 94 utmanas av andra diskurser, som jag också försöker beskriva till exempel 

genom att analysera Dagens Nyheters ledarartiklar från 2005 och 2006. Jag ser också SOU 

2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, som en diskurs som utmanar Lpo 94. 

Genom att jämföra de skäl som förmedlas i ledarna med skälen för skolan som förmedlas i 

denna utredning hoppas jag kunna se ledarnas påverkan på konstruktionen av skälen i SOU 

2007:28.  Detta sätt att analysera diskurser kallas ”interdiskursivitet” eller ”intertextualitet” 

som menas att texter bygger på tidigare betydelsebildningar eller diskurser. (Winther 

Jörgensen/Phillips 2000). Hur diskurser artikuleras i olika texter och hur diskurser blandas i 

nya artikuleringar ingår i intertextualitetsbegreppet. Genom att analysera detta får man en 

inblick i diskursers roll i sociala förändringsprocesser. Inom diskursteorin används begreppet 

artikulering, som motsvarar intertextualitet (ibid). I Hellspong &Ledin förklaras begreppet 

intertextualitet dels som vertikal, som menas att texten bygger på äldre alster i samma genre 

och horisontell där texter bygger på tidigare texter genom öppet eller dolda hänvisningar, 

bland annat genom citat (ibid s 57). Samma författare menar också att det är viktigt att se 
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kulturkontexten, d v s i vilken social, materiell och andlig kontext utsagor uttalas från. Som 

jag ser det har skälen för skolan konstruerats utifrån dessa kontexter och det är viktigt som 

forskare att vara medveten om det, även om det kan vara svårt att förstå hela innebörden. 

Wiklund (2006) försöker se vilken kulturkontext utsagor uttalas från, genom att läsa andra 

delar av Dagens Nyheter än bara ledar- och debattartiklar, som är hennes egentliga 

analysobjekt. Jag har ansett att inom tidsramen för detta arbete har det inte varit möjligt att 

göra sådana studier. Eftersom jag tittar på ledarartiklar som publicerats inom en mer 

näraliggande tidsperiod, anser jag inte heller att det är nödvändigt för min förståelse av 

sammanhanget artiklarna är skrivna i. 

Kritiska diskursteoretiker anser att det är viktigt att avgränsa diskursordningen. Som jag ser 

det betyder det att den diskursordning jag avgränsar inrymmer de olika skäl för skolan som 

konstruerats. De diskurser som ingår i denna diskursordning har jag avgränsat till dels 

Läroplanen Lpo 94 med de utvärderingar som Skolverket gjort på denna, dels ledarartiklar i 

Dagens Nyheter dels SOU 2007:28; Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Det andra 

författare och forskare skrivit i ämnet har jag också tagit in i diskursordningen. 

Transitivitet är viktig när det gäller textanalys av detta slag. Med transitivitet menas hur 

subjekt och objekt är förbundna med händelser. Winther Jörgensen/ Phillips (2000) menar att 

det kan visa ideologiska skillnader i framställningssätt. Om massmedia skriver ”50 

sjuksköterskor avskedades igår” eller ”Landstinget avskedar 50 sjuksköterskor” får det 

betydelse för läsarens tolkning.  

Hur påståenden framställs kallas modalitet och har också betydelse för tolkningen av 

innehållet. I massmedia används ofta kategoriska modaliteter vilket menas att påståenden 

framställs som sanningar. Påstående kan också framställas så att läsaren själv får avgöra 

sanningshalten (Winther Jörgensen/ Phillips 2000).  

Reliabilitet, validitet, reflexivitet och fruktbarhet 

 Validitet, eller giltighet, menar Winther/ Jörgensen, Phillips (2000) uppnås genom att 

forskaren motiverar de forskningsmässiga val som görs. Genom reflexivitet d v s att man 

försöker använda sina egna teorier på sin egen forsningspraktik menar dessa författare att 

validitet kan uppnås (även Börjesson 2002). Med reflexivitet menas, som jag redovisat 

tidigare, att forskaren skall redovisa egna utgångspunkter och förförståelse av de fenomen 

som undersöks. Fruktbarhet är ett annat sätt att avgöra validitet och med det menas 
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analysramens förmåga att leverera nya förklaringar. Pålitligheten, eller reliabiliteten, förklaras 

ibland som att vem som helst ska kunna göra om studien och få samma resultat. För en 

kvalitativ studie, som detta är, och med en socialkonstruktionistiskt syn är författaren med och 

påverkar innehållet och därmed slutsatserna. Därför är det i princip omöjligt för någon annan 

att komma fram till samma slutsatser. Winther Jörgensen/ Phillips (2000) menar att reliabilitet 

uppnås genom att studien görs genomskinlig. Läsaren ska ges möjlighet att följa analysen från 

diskursiva data till slutsatsen. Studien ska innehålla representativa data och detaljerad 

redovisning av tolkningar som binder ihop analytiska påståenden med textutdrag. 

 

4  SKÄL FÖR SKOLAN UR ETT HISTORISKT OCH NUTIDA 
PERSPEKTIV 
Här ska jag, genom att studera forskares och olika författares syn, beskriva hur skolans 

förändrande roll i samhället har vuxit fram. Med andra ord kan sägas att jag ska försöka visa 

på olika diskursers kamp om makten, och vilken värdebas eller social praktik, som ligger till 

grund för skolan som offentlig institution. Det blir en slags interdiskursiv studie där nya 

betydelsebildningar bygger på tidigare. I Arfwedsson/Arfwedsson (2002) betonas vikten av 

att se på skolan som en historiskt framvuxen institution. De menar att vi lättare får syn på våra 

egna utbildningsproblem i historiens ljus och att våra läroplaner utgör faser i ett historiskt arv 

(s 259).                                                                                                                                      

Vad jag menar med skäl för skolan är vad syftet, meningen eller anledningen till att skolan har 

funnits (se även avsnitt 3.3) och finns som offentlig institution och hur detta omtalas. 

Författare har tolkat dessa historiska skäl olika eftersom det blir en efterhandskonstruktion 

beroende på vilken typ av text de studerat och den förförståelse eller fördomar som författaren 

har. Med andra ord kan det sägas att historiebeskrivningen beror på vilken diskurs forskaren 

eller författaren befinner sig i. Det tycker jag är tydligt eftersom olika författare har olika syn 

på hur och vilka skäl som konstituerats. Vilket stoff jag väljer att förmedla beror på min 

bakgrund och erfarenhet. Genom att beskriva vilka utsagor som jag drar mina slutsatser ifrån 

ska jag försöka uppfylla kravet på validitet och reliabilitet.  

En historisk tillbakablick kan bli hur omfattande som helst. Lindensjö/Lundgren (2000) menar 

att man borde gå tillbaka till antikens Grekland för att förstå dagen skola men jag har inriktat 
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mig på hur skälen eller syftet med skolan förändrats från och med folkskolans införande i 

Sverige 1842 och fram till idag.  

4.1 Före andra världskriget 
Lindensjö /Lundgren (2000) menar att folkskolans tillblivelse blev nödvändig när samhällets 

produktion och reproduktion separerades från varandra och när inte föräldrar eller 

bykollektivet kan lära barnen vad som behövs i samhället. När man inte längre enbart kan se 

och tala om fenomen, uppstår ett behov av någon form av skola med texter och bilder. I 

Sverige ökade landsbygdens befolkning i mitten av 1800- talet, med många lösdrivande 

människor och en statsapparat som krävde utbildade tjänstemän. Utbildningen för 

statstjänstemännen skedde dock främst på läroverksnivå (ibid). Enligt Englund (1992) var 

underdånighet eller patriarkala skäl dominerande i folkskolan vid denna tid. Richardsson 

(1977/1999) menar att flera andra skäl fanns för införandet av allmän folkskola. Dessa skäl 

var bland annat; ett led i en allmän demokratiseringsprocess som skedde i andra länder och 

religiös fostran i en tid då kyrkan förlorade makt (s 47). Även om många barn inte gick i 

skolan på den här tiden menar Richardsson att detta blev tidernas kunskapslyft. Fram till 1919 

var skolan religiöst styrd bland annat genom att lärarutbildningen var förlagd till stiftsstäderna 

och underställdes domkapitlet. I och med skolreformen 1919 blev skolor mer stationära och, 

åtminstone på papperet, framåtsyftande och demokratiska (Englund 1995). I och med 

mellankrigsårens politiska oro, arbetslöshet och fattigdom blev det inte mycket av den 

framåtsyftande reformen. Under denna tid var undervisningen inriktad på nyttan för det 

vardagliga livet och i slutet av 1930- talet förstärktes det traditionella, nationellt 

karaktärsfostrande skolan genom beredskapspedagogik såsom nationell samling och 

individuell offervilja (Englund 1995 s 103). Jag har tolkat detta som att tidsandan gjorde att 

skolan fick en annan inriktning än intentionerna i styrdokumenten. Behaviourismen som syn 

på mänskligt lärande (Säljö 2000) och injektionsnålsteorin,(Wiklund 2006 och Strömbäck 

2000) som båda menade att människor tar till sig information okritiskt och memorerar detta, 

var stark under den här perioden liksom den positiva objektivismen syn på kunskap.  

4.2 Efter andra världskriget 
Liljeqvist (1994/1999) beskriver tiden efter andra världskriget då demokratin segrade över 

fascismen och en grund lades för tron på förnuftet och den objektiva vetenskapliga sanningen. 

Detta skulle vara ledande i bygget av välfärdsstaten (ibid). Utredningar avlöser varandra där 

demokratiseringssträvanden och lusten att söka sanningen synes som huvudsyftet (Sanderoth 
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2002). I 1946 års skolkommission dök den antika bildningstanken upp som även har spår av 

Piagets konstruktionism. Skolan skulle medverka till utveckling av de ungas individuella 

anlag och eleven skulle själv vara aktiv i samtalet. Undervisningsplanen 1955 byggde på 1946 

års skolkommission och fokuserade på medborgerlig bildning och strävan efter att elever 

skulle bli självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmedborgare (ibid). Det 

är här vetenskapen kommer in som en ”gud” eller som övergripande skäl för skolan (Postman 

1997). Jag tolkar det som att det under denna tid finns spår både av progressivismens 

elevcentrerade pedagogik, essentialismen med objektiva sanningar som grund och tanken på 

att skolan ska syfta till demokratiskt medborgarförberedande.  

Alla politiska partier i riksdagen var ense om den gemensamma grundskolans införande 1962. 

Det parallellskolsystem som föregick enhetsskolan var uppdelat på folkskola och realskola 

(eller läroverk) där folkskolan inriktades mot manuella yrken och realskolan för lägre 

tjänstemannayrken. Gymnasiet ledde till behörighet för högre studier 

(Arfwedsson/Arfwedsson2002).                                                                                             

Alla partier var också ense om att grundskolan skulle styras av staten (Englund 1991). 

Liljeqvist (1994/1999) menar att svagheten i hela välfärdssystemet var att den vilade på 

ekonomins och den ständiga tillväxtens grund. Den första baksmällan kom i och med 

oljekrisen i början av 1970- talet med besparingar och neddragningar i den offentliga sektorn 

som följd. Enligt Englund (1991) gjordes en kursplaneundersökning initierad av SNS 

(Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som låg till grund för läroplansarbetet inför 

grundskolereformen 1962. Englund menar att högstadiets kurser i främst matematik, fysik och 

kemi kom att likna realskolans mycket på grund av SNSs undersökningar. En anpassning till 

näringslivet menade han. Däremot var de lägre stadierna präglade av ämnesintegrering och 

allmänbildning. Denna inriktning berodde även på de olika yrkesgruppernas traditioner; 

folkskollärarnas och seminarielärarnas elevcentrerade, progressivistiska kunskapssyn kontra 

läroverkslärarnas och gymnasiets ämnesspecifika, objektivistiska kunskapssyn (Englund 

1991). Arfwedsson & Arfwedsson (2002) har problematiserat dessa olika traditioner och 

menar att det kanske är helt i sin ordning att de lägre stadierna har en högre grad av 

helhetstänkande där socialisation är en viktig ingrediens. Med stigande ålder utvecklas det 

abstrakta tänkandet och behovet av en annan slags undervisning. 
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Sanderoth (2002) har tolkat Lgr 62 som att människan som subjekt tonats ner och eleverna 

skulle fostras till ansvarstagande, målmedvetna yrkesutövare. Undervisningens principer, 

vetenskapliga sanningar och lärarnas arbete fokuserades.  

I Lgr 69 tonades essentialismen ner och elev som subjekt omtalades. Konflikten mellan den 

progressivistiska kontra den objektivistiska kunskapssynen lever vidare under sjuttiotalet och 

mycket energi läggs på formen och metoder och mycket lite fokus sätts på innehållet 

(Sanderoth 2002). Samtidigt pågår kampen mellan behaviourismen och kognitivismen i synen 

på lärandet. Behaviorismen menade att kunskapen låg utanför människan och skulle införlivas 

genom förstärkning (Säljö 2000). Konstruktivismen är den gren inom kognitivismen som fått 

mycket stor betydelse i undervisningssammanhang. Biologen Jean Piaget utvecklade denna 

del inom psykologin som betonar att individen konstruerar sin förståelse av omvärlden genom 

egen aktivitet och att förmågor ligger färdigt inom oss och behöver stimuleras för att vakna. 

Kognitivister menar att stimuleringen består i att vuxna tillhandahåller verktyg som eleverna, 

när de blir mogna, själva väljer att använda (Säljö 2000).  

Lindensjö/ Lundgren (2000) beskriver högstadiet som differentierat under 1970- talet med 

upp till 23 olika tillvalsgrupper i åk 8 som syftade till olika linjer i åk 9. Nivågruppering i  

matematik och engelska och val av övningsämne fanns också. Författarna menar, som 

Englund, att systemet var ett arv efter realskolan och att samhällets differentiering på 1960- 

talet, på grund av den kraftiga urbaniseringen och byggandet av förorter lämnade avtryck 

även på skolan. 1940 var 10 % av alla elever i hjälpklass, 1972 kom ungefär 40 % av 

grundskolans elever i kontakt med specialundervisning (Lindensjö/Lundgren s 65).)  

Schüllerqvist (1995) har analyserat den politiska diskursens tal om skolan i form av motioner, 

propositioner o s v 

Ovan har 1970- talets diskurs presenterats /…./ Jag skulle vilja beskriva värdebasen så här: icke-

segregering (socialt och geografiskt), social utjämning, jämlikhet, generell 

medborgarkompetens (inför fortsatta studier, framtida yrke och som deltagare i ett demokratiskt 

samhälle), samhälleligt utbildningsansvar. (Schüllerqvist 1995 s 54) 

Dessa två författare har helt olika bild av vilken diskurs som råder anser jag. Men det kan vara 

så att det politiska talet i riksdag och regering var något annat än det som praktiken förmedlar. 

Eftersom jag själv gick i skolan på 1970 – talet är min bild av diskursen mer åt Lindensjö/ 

Lundgren- hållet. Det fanns tekniklinje i år 9 som gav behörighet endast till verkstads- och 
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lantbruksgymnasium. Det fanns även särskild och allmän kurs i Engelska, Matematik och 

främmande språk.  

I Lgr 80 var den demokratiska fostran central, som i 1940- talets utredningar. Eleverna skulle 

medverka och ha medinflytande i skolans verksamhet. De skulle vara subjekt och ”erfara 

växandets glädje” (Sanderoth 2002 s 68). Ämnena var inte längre lika viktiga och stoffet 

verklighetsanknutet. Tillvalsämnen utökades och kunskapsbegreppet utvidgades. Att skolan, 

eller åtminstone läroplanen, fick en ny riktning berodde till stor del på att lärarna upplevde 

stora problem med ordningen i skolan och SIA- utredningen 1974. Den betonade att ett ökat 

elevinflytande skulle göra skolan mer meningsfull för eleverna. Genom samtal och dialog 

skulle kunskaper vidareutvecklas och bearbetas (ibid s 55). Olika linjer och nivågrupperingar 

rensades bort. Den framväxande miljödebatten grundlägger tanken på skolans möjlighet att 

medborgarna kan bilda sig uppfattningar och ta ställning i samhällsfrågor. Lgr 80 ses som en 

balanserad kompromiss vad gäller skolans kollektiva medborgarförberedande roll och 

individens intressen (Englund 1991). Denna läroplan fastslogs av regeringen, de tidigare hade 

antagits av Skolöverstyrelsen (Sanderoth 2002). 

Talet om den likvärdiga skolan, jämlikhet och de svagas möjligheter kom i bakgrunden för 

ekonomin och marknaden menar Englund (1991). Didaktikbegreppet återuppstod samtidigt 

med fokusering på innehåll och att frågor som: Vilken är den goda meningsfulla kunskapen 

och hur utvecklas den? (ibid s 111). Som jag har uppfattat det var det olika diskurser som 

kämpande om makten här. Dels det didaktiska och medborgarförberedande med fokus på 

innehåll som bärare av värden dels marknadsanpassning med en uppgående ekonomi och 

efterfrågan på specifika yrkesgrupper. I Lindensjö/ Lundgren (2000) beskrivs talet om 

jämlikhet under 1970 och 80- talen som att ”jämlikhet kan endast uppnås genom att tillgången 

på resurser görs ojämlik” (ibid s 87). Genom kompensatoriska åtgärder kan större likvärdighet 

uppnås. Termen likvärdighet, menar författarna, betyder sedan 1700- talet ”lika mycket värd 

som”.  Resursfördelningsmodeller infördes och diskussioner om att så sen differentiering som 

möjligt skulle gynna de mindre studiebegåvade fanns på arenan. 

4.3 Inför Lpo 94 
Lindensjö/ Lundgren (2000) pekar på komplexiteten i målet att ge alla lika rätt till utbildning. 

Lika tillgång, lika möjlighet, lika mål, lika undervisning, lika resultat, lika bedömning och 

lika utfall som ska ställas i relation till; rätt till utbildning efter förutsättningar, begåvning och 
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intresse samt arbetslivets olikartade behov. Dessa sammanvägningar menar författaren gör att 

de studerande behöver olika utbildning. När den differentieringen ska äga rum är däremot en 

evig fråga (ibid s 88). Författarna menar att decentraliseringen, med bland annat, 

kommunaliseringen 1991 och lokala skol- och kursplaner, var tanken att det skulle lösa en del 

av differentieringsproblematiken, vilket många andra författare ansluter sig till (bland annat 

Säljö 2005 och Sanderoth 2002).                                                                                                 

Englund (1995) förmedlar en stor oro och menar att förslaget till läro - och kursplaner 

motsäger varandra. Läroplanen förmedlar en demokratisyftande, medborgarförberedande 

ansats, medan kursplanerna är målrationella. Att kursplanernas innehåll lämnas över till de 

professionella lärarna menar han är allvarlig på grund av att tolkning av innehåll lämnats från 

den offentliga arenan till den professionella. Både målrationalitet och lärarprofessionalism är 

en form av essentialism som jag tolkar det (Stensmo 2007 s 239 och 241). Även Ingelstam 

(2004) anser att talet om det viktiga innehållet i skolans ämnen har flyttas från en allmän 

arena till stängda lärarrum. Englund (1995) ifrågasätter om lärarna har getts förutsättningar 

för att uppfylla sin roll (s 146).  

Englund (2005) menar att den medborgerliga läroplanskoden gäller från 1919 års skolreform 

fram till 1990- talets början då friskoleväsendet får ett genombrott och, som han menar, blir 

ett utbildningspolitiskt systemskifte (s 13). Han problematiserar dock denna tes genom att 

beskriva en förstärkt diskussion om värdegrund, identitetsskapande och icke- konfessionalism 

som utmanare till den privata diskurs som han menar systemskiftet innebär.  

Lpo 94 föregicks av SOU 1992:94 där det konstaterades att skolan blivit ett planeringsverktyg 

för staten. Bildningsfrågan återuppstod från 1940 talets utredningar och man fokuserar på 

bildning som något som inte är på förhand givet. Bildning är något människor gör för att 

utveckla kunskaper och förmågor som gör frihet möjlig (Sanderoth 2002 s 59).  

Postman (1997) menar att skolan är en statlig agentur som inte har mandat att omdana 

samhället. Skolan ska spegla en samhällssyn, återspegla den uppfattning som medborgarna 

delgivit skolan. Han menar att skolan förmedlar olika uppfattningar över tid, beroende på 

samhällsförändringar, och det är ´naturligt´. Däremot ifrågasätter han att det inte diskuteras 

varför vi har en skola i offentlighetens tjänst och om olika diskurser okritiskt ska ta sig in där. 

Han menar även att det är viktigt att förhålla sig kritisk till den rådande samhällssynen och ge 
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elever redskap att förändra. Neil Postman är professor i kultur och kommunikation vid New 

York University och har arbetat som grundskollärare.                                                                                         

I Lpo 94 rensades anvisningarna om skolarbetet bort. Skolan skulle bli målstyrd i stället för 

regelstyrd. Läraren skall dessutom utgå från varje elevs behov och förutsättningar och utforma 

undervisningen så att eleven utvecklas och stimuleras att använda hela sin förmåga 

(Sanderoth 2002 s 68). Genom individualisering som att utgå från varje elevs förutsättningar 

ska differentieringen minimeras.  Människan utvecklas inte enbart efter biologiska och 

psykologiska faktorer utan också av sociala och kulturella faktorer. Den sociokulturella synen 

på lärande börjar utvecklas. Det betonas att situationer och miljöer kan skapas för att främja 

lärande och harmonisk utveckling. Den målrationella strukturen går inte ihop med 

bildningstanken och den spontana lusten att lära. Bildningstanken, som beskrivits tidigare, går 

ut på att människor bildar sig med ovetskap om vart det slutar, vilket målet är (s 69). 

 Det sociokulturella perspektivet har kallats för den tredje vägens syn på lärande och tar 

avstånd från kognitivism och behaviourism. Säljö (2005) kallar dessa inlärningsteorier för 

rationalism respektive empirism och menar att de har rötter i antikens Grekland. Han försöker 

vända på resonemanget genom att i stället för att utgå från individer och deras förmågor som 

om de vore biologiskt bestämda, utgå från samhällets struktur. Han menar att man kan fråga; 

vad behöver människor lära sig för att samhällets kunskaper, tekniker, arbetsliv och övriga 

sociala aktiviteter ska kunna hållas igång och utvecklas? Han menar att de kunskaper och 

färdigheter som utgör samhälleliga erfarenheter inte kommer inifrån människan, de har 

utvecklats i samhällen och mellan människor. Med ett sociokulturellt perspektiv är inte 

lärande och kunskaper universella även om det finns gemensamma drag i erfarenheter 

människor gör i olika samhällen (Säljö 2005 s 21)    

Säfström & Östman (1995) har analyserat debattartiklar och därmed dragit vissa slutsatser av 

retoriken inför Lpo 94. Med en ändrad majoritet i riksdagen från socialdemokratiskt till 

borgerligt styre, menar författarna att essentialismen med elittänkande och tro på absolut 

sanning förmedlas. Samtidigt visar Schüllerqvist (1995) att skillnaden i socialdemokratisk och 

borgerlig politik, från mitten av 1980- talet och fram till 1994, i fråga om motioner, 

reservationer o s v i riksdagen inte innehöll några större ideologiska skillnader. En tydlig 

skillnad i politiken visar däremot författaren är i talet om friskolor och differentiering, där 
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moderaterna intog en särställning som mycket positiva. Socialdemokraterna försökte stämma i 

bäcken genom att de kommunala skolorna tilläts profilera sig.   

4.4 Lpo 94 och därefter 
Lpo 94 med kursplaner antogs av en socialdemokratisk majoritet, men hade arbetats fram av 

de borgerliga som satt vid makten mellan 1991 och 1994. Som tidigare beskrivits finns ett 

starkt individfokus genom att läraren ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar (Lpo 

94, 2002 och Sanderoth 2002).  Skolan skall även sträva efter att eleverna tar ett personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Lpo 94 uttrycker på s 15 att elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar och att de 

får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Portalparagrafen i Lpo 94 (2002) lyder 

dock  

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).                                                            

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94 2002 s 5)  

Detta är Lpo s inledning. Även om det finns starkt individfokus så anser jag att det finns en 

tydlig demokratisk och solidarisk ansats i denna inledning. En annan förskjutning i Lpo 94 var 

vårdnadshavarnas ökade betydelse.”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för 

elevens skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande” (Lpo 94 s 16).  Kursplanerna har också ett annat innehåll än tidigare 

med riktlinjer för mål att sträva mot och mål att uppnå. Den tidigare nedtoningen av ämnen 

har försvunnit och det finns mål för varje enskilt ämne i kursplanerna för de natur- och 

samhällsorienterade ämnena. Däremot finns möjlighet att ge blockbetyg i orienteringsämnena. 

Englund (1995) menar att en fokusering på ämneskunskaper i stället för ämnesövergripande, 

leder tillbaka till en syn på kunskap som objektivistisk.  Även med fokuseringen på mål - och 
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uppföljningskontroll som beskrivs i kursplaner och betygskriterier menar Englund (2005), att 

den vetenskapliga objektivismen, eller essentialismen, återinträtt.                                                                       

I revideringen 1998 av Lpo 94 förs kunskaper in som ett verktyg att berika elevens liv. 

Kunskaper i sig får en mindre framträdande plats. Lust att lära knyts till att kunskapa och det 

finns en demokratisk mening bakom orden, menar Sanderoth (2002) s 69. I revideringen av 

Kursplanerna 2000 tas de få anvisningar som fanns om innehåll i ämnena bort. 

Englund (1995) menar att skolans medborgarförberedande roll får minskad betydelse i och 

med fokusering på ämneskunskaper, speciellt i de samhälls - och naturorienterade ämnena 

som borde vara de som framförallt står för dessa värden (ibid s 36).  Både Englund (1991) och 

Säfström/ Östman (1995) menar att de naturvetenskapliga ämnena har en studieförberedande 

akademisk karaktär som är svår att ta till sig för den breda allmänheten (s 165).  

I Bildning och kunskap (Skolverket 2003) förklaras medborgarbildning som det uttrycktes i 

arbetet inför Lpo 94. Dels poängteras ett demokratiskt arbete i skolan med elevinflytande och 

ansvar för skolarbetet dels att eleverna ska kunna delta aktivt i samhällslivet. ”För att kunna 

delta som aktiva samhällsmedborgare i ett mer komplext samhälle krävs bl.a. ett kritiskt 

analyserande förhållningssätt. Frågor om varför måste ställas, problemen under ytan lyftas 

bort, alternativ tänkas och formuleras” (ibid s 79) 

Englund (1995 och 2005) menar att systemskiftet inom utbildningsområdet inte bara består i 

läroplanernas individfokus och essentialism utan även på friskolereformen i mitten av 1990- 

talet som förstärker individualisering och att skolan blivit ett privat projekt. Englund menar att 

den demokratiska diskursen som präglat undervisningsområdet under sena 1970- och tidigt -

80-tal, ändrats successivt och senare fastslagits i och med 1990- talets reformer.  

4.4.1 Utvärderingar av grundskolan 

I Läroplanerna i praktiken (Skolverket 1998) och Nationella utvärderingen av grundskolan, 

NU -03 (Skolverket 2004) utvärderas bland annat värdegrundsmålen. Anledningen att jag 

tittat på främst dessa mål är att jag anser att kunskapsmålen i varje ämne ständigt 

uppmärksammas genom betygsstatistik, Salsa- och PISA- statistik. I Läroplanerna i praktiken 

(Skolverket 1998) har man undersökt vilken kunskap elever tillägnat sig i fråga om normer, 

värden och demokratiarbete. Man har även tittat på progressionen, d v s hur 

kunskapsutvecklingen sett ut i övergripande frågor som att se sammanhang och kunna 

orientera sig i omvärlden, att göra medvetna etiska ställningstaganden, att förstå och 
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tillämpa demokrati, skapande förmåga och kommunikativ förmåga. Undersökningen omfattar 

mellan 220 och 1650 elever från hela landet i skolår 5, 9 och år 3 på gymnasiet. Sammantaget 

uppges en varierad bild inom de valda övergipande kunskapsområdena. Rapporten pekar på 

brister i många områden och menar att det finns skäl att även uppmärksamma kollektiva och 

inte bara individuella prestationer. Eleverna visar en frimodighet att diskutera men visar 

samtidigt brist i kritiskt tänkande då det gäller att ifrågasätta och värdera information. 

Demokratiarbetet uppvisar brister då både lärare och elever upplever vanmakt och bristande 

förtroende för skolan. Den genomgående stora skillnaden mellan pojkars och flickors resultat, 

till fördel för flickorna, är en annan problembild som rapporten uppmärksammar. Det är inte 

bara i enskilda ämnen flickorna presterar bättre, utan även i de övergripande läroplansmålen 

(Skolverket 1998, s 10). 

NU -03 (Skolverket 2004) är en mycket omfattande, nationellt och internationellt unik 

utvärderingssatsning. Utvärderingen omfattar årskurs 5 och 9 med tyngdpunkt på den senare. 

Totalt ingår 10 000 elever och 1900 lärare vid 197 skolor. I årskurs 9 genomfördes även en 

föräldraenkät (ibid s 11). Utgångspunkten för undersökningen är att få en helhetsbild av 

måluppfyllelsen i grundskolan ämnesvis och i ett övergripande perspektiv. Undersökning är 

även delvis en uppföljning av den nationella utvärderingen som gjordes 1992. Syftet är också 

att peka på behov av insatser. Bland annat görs en fördjupad undersökning av elevernas 

uppfattningar och förankring i värdegrundsfrågor. Eleverna har fått ta ställning till olika etiska 

valsituationer bland annat frågor som fusk, att utnyttja situationer för egen vinning och om det 

är rätt att bryta mot lagen i vissa situationer.  Hur elever uppfattade olika ämnen och hur mål 

och betygskriterier förankrats hos elever mättes också. Särskilda prov på elevers 

problemlösande förmåga ingick. 

Varför just dessa frågor blivit fokuserade förklaras med att OECD har sökt att mäta olika 

länders humankapital, d v s vilka kompetenser som kan anses väsentliga i syfte att såväl 

främja ekonomisk tillväxt, personligt och socialt välbefinnande. Där menar man att 

kompetenser som kritisk tänkande, samarbetsförmåga, självständighet och 

problemlösningsförmåga är viktiga ingredienser för framgång och inte bara matematisk 

förmåga och läsfärdighet, som tidigare mätts (Skolverket 2004 s 128).  

Rent generellt sägs att resultaten visar både ljusa och mörka sidor. De ljusa är bl. a. att elever, 

föräldrar och personal visar en hög medvetenhet och prioritering av värdegrundsfrågor. 
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Elevers kommunikativa förmåga i svenska och engelska är god liksom samarbetsförmågan. 

Kunskaper om mål och betygskriterier har ökat. Idrott - och hälsa respektive hem - och 

konsumentkunskap värderas högt, liksom kunskaper i matematik, svenska och engelska. De 

mörka sidorna är bl. a. stora könsskillnader i resultat, attityder och motivation.  Eleverna och 

lärarna uppvisar stora brister i tillämpningen av värdegrundsarbete. Bl. a. gäller det mobbing 

och jämställdhetsfrågor. Endast en fjärdedel av eleverna uppger att lärarna griper in när någon 

mobbas. Knappt 50 % av lärarna och ca 65 % av eleverna anser det vara viktigt att de som har 

svårast att lära sig får mest hjälp (ibid s 38). Elevernas enskilda arbete har ökat rejält i ämnena 

matematik och svenska. Arbeten i slöjd och bild är fortfarande huvudsakligen individuella. De 

naturorienterande ämnena upplevs inte som allmänbildande av eleverna och de upplevs, 

tillsammans med matematik som svåra.  

Jag har noterat att ingen ledarartikel, med sökord ”skola” i Dagens Nyheter under 2004 har 

kommenterat denna omfattande utvärdering av den svenska grundskolan. (www.oru.se 

databas Presstext)  

Andelen elever som tycker det är acceptabelt att fuska sig till en plats på ett attraktivt 

gymnasieprogram har ökat från 19 % till 29 % från 1992 till 2003. 40 % av de som inte tyckte 

det var acceptabelt stödde sig mot värdegrunden och hävdade att det var osolidarisk. Det var 

lika stor procent som 1992. Däremot hade de som hävdade att det var förbjudet minskat från 

23 till 15 % (ibid s 41). 

Vad gäller tolerans och människolivets okränkbarhet (se portalparagrafen, kapitel 4.4) svarar 

nära var tredje elev att dödsstraff bör utdömas för mord.  

Elever uppfattar om det finns en etisk dimension i frågeställningarna men NU -03 visar att en 

förskjutning skett från 1992 till förmån för ställningstaganden som gynnar den egna individen 

eller den nära gruppens personliga vinning (s 42).  

NU -03 (Skolverket 2004) tar däremot elevernas bristande måluppfyllelse i värdegrundsfrågor 

på allvar och skriver i sin sammanfattning 

Med utgångspunkt i mål att uppnå där eleven ska ”förstå de gemensamma och grundläggande 

demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- 

och beslutssätt”, måste slutsatsen dras att mycket återstår för att förankra och internalisera den 

demokratiska värdegrunden. Utvärderingen visar på ett behov av ytterligare uppmärksamma 

skolans hantering av läroplanens riktlinjer att”… utveckla elevens känsla för samhörighet, 
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solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, …”. Särskilt gäller 

detta pojkar (Skolverket 2004 s 43) 

 

Det visas också att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat med 13 % från 

1992 till 2003. NU 03 (Skolverket 2004) visar genom hänvisning till en forskningsöversikt att 

lärarnas kompetens är det enskilt mest avgörande faktorn för elevers resultat (s 134).  I NU 03 

pekar man även på kunskapsbedömningens problematik. De professionella lärarna har fått 

större utrymme att välja stoff och metod som då troligtvis präglas av egna intressen och 

skolans traditionella ämnesbetoningar. Detta kan leda till att undervisning och bedömning inte 

fokuserar mot styrdokumentens mål och bedömningskriterier och brist på likvärdighet i 

bedömningen kan uppstå. Utvärderingen menar att styrdokumentens bedömningskriterier är 

svårtolkade och att de dessutom ligger utanför vad man i skolan är van att mäta på ett 

konsistent och objektivt sätt. Risken är att betygen blir ett svagt redskap i bedömningen av 

måluppfyllelsen. NU 03 (Skolverket 2004) uttrycker en oro för att konsekvenserna av 

otydligheten och svårigheten att nå en samsyn vad målen egentligen innebär, kan leda till att 

man snävar in målen alltför mycket. Kravet på en objektiv bedömning kan göra att proven 

utformas på sådant sätt att viktiga mål inte kommer med eftersom de är otydliga och nya i 

skolsammanhang (s 137). Skolverket har under 2005 gett ut flera fördjupade ämnesrapporter 

med en fördjupad lägesrapport och förslag på hur måluppfyllelsen kan öka 

(www.skolverket.se). 

4.5 Reflektioner kring historiska skäl 
De skäl för skolan som omtalas är verkligen inte entydiga. Som jag tolkar Englund (1992), 

Rickardsson (1977/1999) och Postman (1997) var religion och disciplin i syfte att fostra till 

underdånighet, skälen för folkskolan i början av dess tillblivelse. (Med skolan hädanefter 

menar jag folkskolan. Realskola och läroverk löd under andra styrdokument Efter 1962, vid 

grundskolans tillblivelse, menar jag grundskolan). Att organisera lösdrivande människor, först 

på landsbygden och senare i staden på grund av industrialiseringen, var nödvändigt för att 

minska oro och upproriskhet. Jag har tolkat det jag har läst som att detta genomfördes på 

grund av tidsandan. Jag tolkat tidsandan som att samhället förändras och skolan anpassas till 

den förändringen utefter samhällets krav.. Richardsson (1977/1999) menar även att allmän 

folkskola var ett led i demokratiseringssträvanden som uppträdde i andra länder. I och med 

1919 års skolreform blev skolan framåtsyftande och demokratisk. Detta var reformens mening 
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men mellankrigstidens oro, fattigdom och krigshot gjorde att tidsandan tog över inriktningen 

med underdånighetsfostran, eller disciplinering, i form av beredskapspedagogik som stärktes 

med behaviourismens syn på lärande. Tidstypiskt tillskrevs medierna stor makt genom 

injektionsnålsteorin (se kapitel 5).                                                                                                                         

Efter andra världskriget avlöste utredningarna varandra och tron på förnuftet och 

vetenskapliga sanningar förmedlades. Fascismen hade besegrats och nu skulle objektiviteten 

träda in som garant för att antidemokratisering inte skulle inträda igen. Vi skulle bli bildade 

människor som kunde fatta förnuftiga beslut. Demokratisering framställdes men även här blev 

tidsandan vinnare har jag tolkat, med hjälp av bl. a. Sanderoth (2002), Postman (1997) och 

Englund (1992). Postman menar att vetenskapen blev en ”gud” och det menar jag också är en 

slags disciplinering av människor. Sanderoth och Englund beskriver utvecklingen i skolan 

som en anpassning till arbetsmarknaden krav, en form av marknadisering, som jag anser 

delvis är samma sak som att anpassa sig till tidsandan. Att folkskolan blev enhetlig och 

sammanhållen 1962 var kanske det mest demokratisyftande som hänt i skolans historia, 

åtminstone om man ansluter sig till det socialkonstruktionistiska synsättet. Då finns 

möjligheten att se på världen på samma sätt om elever får tillgång till samma arena och om 

tron finns på att vi genom språket konstruerar vår värld.  Alla oavsett bakgrund går i samma 

klass och lyder under samma regelverk. Som jag har tolkat utvecklingen tonas den 

vetenskapliga objektiviteten ner i Lgr 69, bland annat på grund av kognitivismens syn på 

mänskligt lärande. Under 1970- talet var differentieringen i form av olika linjer och tillval i 

högstadiet ganska omfattande. En stor del av eleverna kom i kontakt med 

specialundervisning. Dåliga kunskaper och disciplinproblem löstes inte med differentieringen. 

Lgr 80 sökte lösningar på problemen genom decentralisering, elevinflytande och att 

kunskapsbegreppet utökades med demokratiseringssträvanden i centrum. Demokratiseringen 

bestod bland annat i ett demokratiskt arbetssätt och att elever skulle lära ämnesövergripande 

för att bilda sig uppfattningar och ta ställning i samhällsfrågor. Den sociokulturella synen på 

lärande började göra sitt intåg och innehållet i ämnena ansågs viktiga som bärare av värden. 

Tidsandan med marknadsanpassning och efterfrågan på specifika yrkesgrupper och 

internationalisering gjorde Lgr 80 tandlös menar Englund (1991). Decentraliseringen tog ännu 

ett steg i och med kommunaliseringen av skolan i början av 1990- talet, som i Lpo 94 

förstärktes genom att lärarna hade makten att bestämma kursplanernas innehåll. 

Friskolereformen och profileringar av kommunala skolor var också ett steg i 
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decentraliseringen. På grund av dessa reformer och större individfokus i läroplanens innehåll 

gör att skolan ses mer som ett privat projekt. Detta bekräftas av bland annat Sanderoth, 

Englund och Postman. Utvärderingar i NU 03 (Skolverket 2004) visar att individualiseringen 

slagit igenom både vad gäller arbetssätt och ställningstaganden. Detta trots att läroplanens och 

Skollagens portalparagrafer är demokrati – och solidaritetsinriktade (se kapitel 4.4 och 4.4.1). 

Det är svårt att dra slutsatsen att det blivit ett utbildningspolitiskt systemskifte anser jag. Som 

jag har tolkat det var även Lgr 62 individualistiskt inriktat och med SNS undersökning som 

grund för t ex ämnesindelningen på högstadiet, vilket ledde till en slags marknadisering med 

essentialistiskt inslag. Däremot finns ingen utvärdering tidigare än 1992 i dessa frågor, så 

någon jämförelse på hur läroplanens intentioner intervenerats i skolsammanhang finns inte. 

4.5.1 Skälen för skolan idag 

De skäl som jag konstruerat för skolan som institution är underdånighetsfostrande eller 

disciplinerande, demokratisk medborgarförberedande, individinriktning och 

marknadsinriktning.  Jag anser att alla fyra skälen finns med i diskursen om skolans skäl idag. 

Märk att jag inte skriver skolan som offentlig institution. Att skolan marknadsanpassas och 

förändras utan politiska beslut anser jag inte har en grund i offentligheten. Att inte ta beslut 

kan i och för sig också vara ett politiskt ställningsstagande, men här har jag inte klassat det så. 

Disciplineringen gör sig gällande i den alltmer vetenskapliga inriktningen genom bl.a. 

ämnesfokus och målrationalitet. En form av essentialism anser jag och där ingår även lärarnas 

professionalisering genom bl. a. att innehållet i kursplanerna lämnas över från den 

demokratiska offentliga arenan till lärarrummen. Demokratiseringsskälen uppfattar jag tydligt 

uttryckta i Lgr 94 bl. a. genom portalparagrafen. Även anvisningarna till läroplanen, Bildning 

och kunskap (Skolverket 2003) påpekas det demokratiska arbetssättet och att elever ska kunna 

delta aktivt i samhällslivet bl. a. genom ett kritiskt analyserande förhållningssätt (se kapitel 

4.4). Skolverket tar målen på allvar och gör omfattande utvärderingar i frågan som visar klart 

bristande måluppfyllelse, trots att både elever, lärare och föräldrar skattar vikten av 

värdegrundsarbete högt. I NU 03 (Skolverket 2004) visas hur förbättringar i måluppfyllelse i 

de övergripande läroplansmålen ska nås (se kapitel 4.5).  Det individualistiskt inriktade har 

delvis att göra med profileringar av skolor och friskolereformen, där elever, och föräldrar, fritt 

kan välja skola som passar just deras privata behov. Det hade varit intressant att veta vad som 

hände i politiken. Enligt Schüllerqvist (1995) var det endast moderaterna som var positiva till 

friskolor i slutet av 1980 – och början av 1990 talet, se kap 4.3. Läroplanens fokus på eget 
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ansvar och utgå från varje barns behov förstärker det individualistiska skälet.  NU 03 visar 

också på en högre grad av egenarbete och att eleverna tar tydlig ställnings för egen vinning 

eller för den närmaste kretsens vinning. Detta anser jag vara en tydlig brist i måluppfyllelsen 

av portalparagrafen i Lpo 94 (se kapitel 4.4). Även professionaliseringen av lärarna och att de 

bestämmer innehållet i kursplanerna stärker det individualistiska anser jag. ”Det är de 

pedagogiskt professionella som ska ha ett stort inflytande på, och därmed ett större ansvar på 

hur utbildningen formas och hur uppsatta mål ska nås. Det är ett ansvar som är vidare än den 

egna undervisningen...// (Skolverket 2003 s 78).  

Tidsandan eller marknadisering är inte tydlig i styrdokumenten. Att skolan får en annan 

riktning än vad som beslutats är en följd av att skolan marknadsanpassas anser jag. Att 

offentliga skolor fritt får profilera sig är ett led i marknadsanpassning liksom friskolereformen 

som gjort att skolor med annan huvudman kan startas ganska fritt. Konkurrens om elever 

genom olika profileringar och att visa på goda resultat är en del i detta.                                       

Interdiskursivitet är tydlig i utvecklingen angående skolans skäl. Det ena ger det andra som 

jag har uppfattat det. Underdånigheten eller disciplineringen ledde delvis till att människor 

fogade sig i överheten. Först var det Gud som skulle lydas. När inte det hjälpte mot ett krig 

blev skälet för skolan demokratisyftande. Verkligheten efter första världskriget med fattigdom 

och politisk oro gjorde att marknadsanpassning med att klara vardagens försörjning blev 

skolans mål.  Ju närmare andra världskriget kom, fokuserades nationalismen. I och med andra 

världskrigets slut kom demokratiseringen åter i centrum men med en essentialistisk anda, 

delvis disciplinerande under vetenskapens sanningsanspråk, har jag tolkat det. I och med 

Sveriges starka ställning som icke deltagare i krig, med bl. a. en intakt infrastruktur såsom 

vägar, byggnader och fabriker, kom produktionen igång snabbt och det ställdes stora krav på 

olika sorters arbetskraft.  Grundskolans införande var en sammanslagning av den 

progressivistiskt inriktade folkskolan och den essentialistiskt inriktade realskolan. Inte 

konstigt kanske att det uppstod en ganska kraftig differentiering i framförallt högstadiet där de 

gamla realskollärarna arbetade och hade vana från ett annat elevunderlag. I och med bl. a. 

solidaritetstänkande i samband med en framväxande miljörörelse fokuserade Lgr 80 både på 

individ och kollektiv. Elever skulle lära sig ta ställning i samhällsfrågor genom 

ämnesövergripande studier som delvis var erfarenhetsanknutna och elevinflytande skulle ge 

eleverna ett större intresse och en högre motivation för skolan. Inför den senaste läroplanen 

blev decentralisering och individualisering allt viktigare för att skapa motivation och vara 
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flexibel inför förändringar. Intressant att notera i bl.a. Wiklunds avhandling (2006) att det är 

de borgerliga partierna som tydligast vill se en förändring och menar att socialdemokrater är 

reaktionära och vill hålla fast vid det gamla. Reaktionen mot det ämnesövergripande 

arbetssättet i Lgr 80 blev ämnesfokus och med bl. a. hänvisning till internationell konkurrens 

med krav på bättre kunskaper. Jag har omvärderat min syn på Lpo 94 och Nu 03 som social 

praktik eller värdebas. Det är en diskurs som alla andra som utmanas av media, forskare och 

författare.  

5 DAGENS NYHETERS LEDARE 2005 OCH 2006 

5.1 Mediearenan 
Som jag tidigare nämnt har medierna stor betydelse för hur gemensam mening konstrueras. I 

Wiklund (2006) beskrivs medier som viktiga som medkonstruktör av verklighet och omvärld 

och därmed en viktig aktör i formandet av utbildningspolitiken (ibid s 63). Hon beskriver att 

sekundärupplevelser blivit viktigare än primärupplevelser för vår verklighetsuppfattning. I 

sekundärupplevelser ingår massmedia. Hur mycket vår uppfattning om verkligheten formas 

av media är omöjligt att mäta och synen på det har ändrats historiskt. Wiklund (2006) 

beskriver att mellankrigstidens tro på mediers makt var nästan allsmäktig och den tidens 

uppfattning om mediernas effekter brukar benämnas ”injektionsnålsteorin” (även Strömbäck 

2000 s 64). Denna syn på mediernas inflytande hade även kopplingar till behaviourismens 

stimulus- responsteori och diskursteoretiker med Foucault i spetsen anslöt sig till detta 

synsätt. Forskning kring mediers inflytande visade att effekterna inte alls var så entydiga och 

nästa period kom att kallas ”maktlösa medier” (Wiklund 2006 s 65). Intervjuer visade att 

människor byggde sina uppfattningar på kommunikation i nätverk med mellanhänder, så 

kallade opinionsbildare. Matilda Wiklund (2006) menar i sin avhandling att företrädarna för 

intresseorganisationer, som hon menar är opinionsbildarna, har tagit klivet in på mediearenan. 

Det är dessa opinionsbildare som tilldelats en förmedlande position mellan medierna och 

allmänheten. Mot bakgrund av denna upptäckt formulerades tvåstegshypotesen där vissa 

människor är mer exponerade än andra för mediernas budskap och för detta sedan vidare i 

nätverk. Samtal ansikte mot ansikte uppfattas ha högre genomslag eftersom opinionsbildarna 

oftast är personligt bekanta med samtalspartnern (Strömbäck 2000 s 74).  

I mitt arbete med analys av ledarartiklar ska jag försöka se vilka intresseorganisationer 

opinionsbildarna företräder. Ledarsidorna skrivs dock oftast av journalister. 
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Jag har läst Dagens Nyheters ledare från 2005 och 2006 med sökord ”skola” för att se vilka 

skäl för skolan som förmedlas. Varför jag just valt den tidsperioden beror på att jag ville se 

om det som förmedlas där har någon påverkan på den statliga utredningen SOU 2007:28. Den 

startade i februari 2006 och avslutades i april 2007. Av 139 träffar tog jag ut 32 ledare med 

relevant innehåll, som jag beskrivit i kapitel 3.2. Jag har kategorisera dem efter de skäl jag 

ansett konstruerats för grundskolan i och med de beslut som tagits och det jag kommit i 

kontakt med genom den litteratur jag läst. De skäl jag uppfattar finns för skolan idag 

presenteras i kapitel 4.5.1 och varför jag har uppfattat dessa skäl.  

Generellt kan sägas att ledarna oftast radar upp flera problem för skolan som skribenterna 

sedan förmedlar lösningar på. Oftast finns det flera lösningar i samma artikel, men jag har 

kategoriserat de efter vad jag ansett vara den dominerande lösningen på problemet. Det är 

utifrån de konstruerade lösningarna jag kategoriserat ledarna.  

Av de 32 ledarna har enligt min bedömning, 6 st. individfokus, 14st. disciplineringsfokus med 

krav på kunskapsmål, uppföljning o s v, 3 st. en kombination av dessa två, 3 st. har 

demokratifokus och 4 st. var svårdefinierade . 2 st. har fokus på konkurrens och 

marknadsanpassning. Dock förekommer marknadsanpassning oftare men då i kombination 

med främst disciplinering och individualisering. 

5.2 Ledare som främst förmedlar individualistiska skäl 
De flesta ledare skrivs av journalister på DN. En av de ledare jag läst har skrivits av en docent 

vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet i egenskap av förälder. 

../ Eleverna slår upp sina böcker på helt olika ställen (kanske har de rent av olika böcker) och 

börjar räkna. Trots att de går i sexan håller en del av dem på med tal som de flesta klarade av i 

fyran./…/ En del ägnar sig inte alls åt skolarbete. Detta kallas individualiserad undervisning. 

(Jonas Nycander 060628) 

Jonas Nycander beskriver en individualiserad undervisning i hans barns skola. En viss ironi 

kan skönjas. Ingen lösning på problem finns med. Med tanke på makt/ kunskapsbegreppet 

undrar jag om det kan bero på att denna förälder är docent, att han får skriva i DN s ledare? 

Jag hittade inga kommentarer på denna ledare, vilket jag tycker var synd. En debatt i ämnet 

hade varit intressant. 

Johannes Åman, journalist på DN, har kommenterat Pisa- OECD s internationellt stora 

skolundersökning. 
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…/ Autonomi kan nås på olika sätt. I Finland har det skett inom ramen för ett enhetligt, 

offentligt drivet system. I Sverige har i stället en friskolereform bidragit till att vidga den 

professionella autonomin./…/ Privata skolor som drivs med offentliga medel däremot påverkar 

enligt Pisa de genomsnittliga skolresultaten positivt. Den svenska friskolereformen borde därför 

vara ett flöte snarare än ett sänke./…(Johannes Åman 060523). 

Det är oklart om det är Johannes Åmans egen slutledning att friskolornas autonomi kan 

jämföras med lärarnas autonomi i Finland, eller om det är Pisas. Friskolor och valfrihet har 

jag kategoriserat till individualistiska skäl för skolan. Som jag tolkar det han skriver skulle de 

svenska resultaten vara ännu sämre om vi inte hade friskolor som ökar de professionellas 

autonomi. Lärarnas professionalitet och autonomi hänger också ihop med essentialismen som 

jag har kategoriserat som disciplinerande. Det finns också inslag av marknadsanpassning 

anser jag, med friskolefrågan som jag beskrivit i kapitel 4.5.1. Jag har noterat att J.Å. inte 

hänvisar till någon speciell undersökning.  

Peter Wolodarski, journalist på DN, refererar också till Pisa- undersökningen och skolsuccén i 

Finland. 

…/och förvåning över att lärarna inte ska ha rätt att beslagta mobiltelefoner (”det avgör ju varje 

skola”). Lärarna har en given auktoritet, som är både accepterad i samhället och stadsfäst i 

regelverket. Detta märks också i att det inte finns någon skolinspektion i Finland. Det kommer 

inga kontrollanter till klassrummet, som ifrågasätter och förbjuder. /…/- Det är viktigt att lärarna 

är lärare. Han är den boss som bestämmer. Han har sista ordet, säger Riita Sarras på lärarfacket 

OAJ, som själv har 20 års erfarenhet som klasslärare/...(Peter Wolodarski 051026) 

 Detta uttalande har jag kategoriserat till individualistisk/disciplinerande på grund av det 

tydliga fokuset på lärarnas autonomi och auktoritet. Inga kontroller förekommer dock av 

undervisningen i Finland och politiken verkar inte lägga sig i. Därför blev det inte enbart 

disciplinering. Här finns en hänvisning till källa, Pisa 2000 och 2003 tidigare i ledaren.  

Niklas Ekdals (051218) artikel menar att oron i de svenska klasserna beror på att man inte kan 

särskilja elever med särskilda behov.  

”../Flera rutinerade lärare som jag talat med har haft en fruktansvärd hösttermin, av en enkel 

anledning. Speciallärare dras in på många ställen så att barn med särskilda behov placeras i 

vanliga klasser där de stör undervisningen. Detta får tre förödande konsekvenser. /.. Genom att 

hålla tillbaka de bästa ville man hjälpa de sämsta, med följden att resultaten försämrades över 

hela linjen. Det är inget mystiskt med friskolor, med de bästa kommunala skolorna, med 

skickliga lärare eller med de elever som prickade alla rätt i Nutidsorienteringen. Om systemet 
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höll fram dem som inspirerande exempel- i stället för missfoster- skulle alla få en kick i rätt 

riktning…//” (Niklas Ekdal 051218) 

Jag har alltså tolkat detta som att om man visar upp duktiga individuella prestationer, eller 

lyckade skolor så åker alla andra med på köpet. Kan också sättas in i disciplineringskategorin 

eftersom jag anser att artikeln fokuserar på mätbara kunskaper och differentiering. 

Transitiviteten, d v s hur subjekt och objekt är förbundna med varandra undrar jag lite över. 

”Speciallärare dras in” av vem? Och ”genom att hålla tillbaka de bästa…”, och ”Om systemet 

höll fram dem..” vilka syftar man på? Reformer eller lärare? 

…/ Men i mångfalden av skolor med skilda arbetssätt och i rätten att öppna nya friskolor ligger 

en kraft som inte bara vidgat elevers och föräldrars valfrihet. Lärarna har också getts möjlighet 

att mer följa sin professionella övertygelse än skolbyråkraternas och politikers nyckfulla 

påbud./... /För ytterst är det ju på lärarna det hänger. De är både de främsta experterna och de 

som ytterst ska göra jobbet.. (Johannes Åman (060602)) 

Här anser jag ledarna förmedlar att lösningen på skolans problem är individualisering och 

marknadsanpassning. Genom att elever och föräldrar får välja skola tillsammans med att 

lärare i friskolorna ges större frihet så blir det bättre. Lärarnas professionalitet framhävs 

tydligt till förmån framför skolbyråkrater och politiker vilka konstrueras till nyckfulla och 

mindre vetande än lärarna.  

Johannes Åman forsätter på temat individualisering och marknadsanpassning, då han hänvisar 

till en debattartikel som Peter Eriksson och Michaela Valtersson, båda (mp), skrivit. 

”Givetvis bör det vara möjligt att använda sig av tester i urvalet till profilklasser”. Så skulle 

aldrig socialdemokrater eller vänsterpartister uttrycka sig. Även i sin vilja att öka enskilda 

skolors frihet att utforma undervisningen på sitt eget sätt ligger miljöpartiet nära de borgerliga 

(Johannes Åman 051015). 

Malin Siwe uttrycker sig även hon positivt till valfrihet och friskolor. 

Kostnadskontroll är viktigt, men knappast viktigare än att låta elever och föräldrar välja 

utbildning. Visst, valfriheten kommer alltid att vara begränsad. Alla gymnasieprogram kan inte 

finnas på varje ort/…./ Och inte minst det blir väldigt dyrt (Malin Siwe 060302). 

Malin Siwe kåserar runt Höör kommuns planer på att bygga en egen gymnasieskola och de 

har begränsat elevernas rätt att välja gymnasium. Valfriheten är viktigast. En motsägelse ingår 

här, då kåsören först menar att kostnadskontroll är viktig och sedan säger att det blir väldigt 



37 

 

dyrt att tillhandahålla gymnasieprogram. Båda dessa fokuserar på marknadsanpassning och 

konkurrens. Individualiseringen består i valfriheten för elever och föräldrar. 

5.2 Ledare som främst förmedlar disciplinerande skäl 
I min kategori disciplinering ingår hyllning till essentialismen där kontroll och uppföljning, 

fokusering på ämneskunskaper och lärarnas autonomi ingår.  Det är klart den största gruppen i 

de ledare jag har läst. Jag visar på några exempel. Denna ledare har skrivits anonymt. 

…/När vi sett kunskapsnivån sjunka en årskurs under tio år beror det inte bara på att de svaga 

eleverna blivit fler och svagare. Det beror också på att toppnivån sjunkit. Läraren Pär Fröjd 

konstaterade i sin doktorsavhandling att andelen nior med riktig god läsförmåga halverats. Och 

andelen dåliga läsare fördubblats./…(051102) 

Det är otydligt om skribenten själv drar slutsatsen om att kunskapsnivån sjunkit en årskurs 

eller om det är forskaren. 

/…/ Om kunskapen om kunskapsluckorna fanns hos lågstadielärarna borde de täppt igen dom. 

Och vad misslyckandet beträffar: det är bättre att göra ett dåligt resultat i årskurs tre, bli upptäckt 

och få stöd än att sitta som ett fån på högstadiet och därefter hamna på det individuella 

programmet på gymnasiet/…(051102) 

Disciplineringen består i fokuseringen på kunskap och tester. Läraren har ingen hög status, på 

grund av att ledaren förmedlar att det är endast prov som kan visa hur det går för elever. Ingen 

hänvisning till källa.  

Malin Siwe raljerar kring timplanen nedan 

…/Men hellre en timplan lärarna förhåller sig fritt till än ingen alls. Då finns den ändå där som 

ett mentalt stöd för bildning och ämneskunskaper, och för en broms för de pedagoger som anser 

att det inte ska finnas några ämnen alls och att vem som helst ska kunna handleda vad som helst 

för att eleverna måste lära sig själva. Timplanen är också ett stöd för föräldrar som upptäcker 

kunskapsluckor hos sina barn, luckor som inte beror på att ungen sovit sig igenom 

undervisningen utan på att den helt enkelt inte givits./../ Friheten är inte oproblematisk, det vet 

elever, och föräldrar till elever, som bytt skola för att de valt en ny i hopp om bättre 

undervisning, eller för att de flyttat. På den gamla skolan skulle man läsa medeltid, 

ämnesövergripande tema, nästa år. På den nya gjorde man det i fjol. Och så står eleverna där 

med månghundraårigt historiskt hål.(Malin Siwe (051117) 

Jag anser att skribenten förmedlar en disciplinering genom mer exakt innehåll i lektionerna på 

bestämda tider och hon fokuserar på ämneskunskaper.  
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Att vissa ämnen anses viktigare än andra ingår i essentialismen. De mer vetenskapligt 

orienterande Naturvetenskapliga ämnena och matematik brukar klassas hit. 

Lärarstudenterna skyr främmande språk och naturvetenskap. De föredrar samhällsvetenskap, 

svenska och idrott. Det verkar följdriktigt. De har väl gått i den svenska skolan som är upplagd 

efter minsta möjliga ansträngning för högsta möjliga poäng (Barbro Hedwall (051020))  

Denna ledare är inte entydigt disciplinerande eftersom Barbro Hedvall menar att lärarna är 

lata och följer minsta motståndets lag. Med den inställningen kan de inte bli autonoma. När 

hon uttrycker sig på det viset tolkar jag det som att gå i skolan ska vara hårt arbete och det 

faller inom ramen för essentialism.  

../Visst tillåter vi religiösa friskolor, men de ska banne oss inte tvinga ungarna att be och sjunga 

psalmer. Att ägna sig åt sådant måste vara frivilligt slår regeringen fast även i förslaget till ny 

skollag. /…/ Desto märkligare att läsa Skolverkets förslag till ny inriktningar och mål i 

gymnasieprogrammen, daterat 3 oktober. Innehållet är rent religiöst, obegripliga mantran 

upprepas gång på gång. Men det handlar bevars inte om en gud, eller flera gudar. Det handlar 

om den heliga Hållbara utvecklingen och Sankta Jämställdheten. 

Jag anser att hon förlöjligar värdegrunden i portalparagrafen i läroplanen där respekten för  

vår gemensamma miljö förmedlas. Samma ledare fortsätter som följer 

/…/ För det första. Alla jordens resurser är då rakt inte ändliga. För det andra, energihushållning 

är ingen exakt vetenskap. Det är ett politiskt område präglat av modenycker. På 1970- talet hade 

vi oljekris, då som nu skulle vi bort från oljan   (Malin Siwe  051005)  

Disciplineringen består av fokus på vetenskap. Här omtalas politiker som faller för 

modenycker. Hon uttalar sig nedlåtande mot tvärvetenskap ”Tvärvetenskap förutsätter 

vetskap, och hur mycket av det har egentligen gymansister? Men nu är nog inte tvärvetenskap 

det handlar om, utan att lura i samhällselever lite naturvetenskap bakvägen” (ibid) 

(felstavningen är i artikeln) Retoriskt och kategoriskt och fokusering på rena ämneskunskaper 

som faller in under essentialism. 

Jan Björklund (JB) ger ett inlägg i debatten.  

/…/Högre krav och akademisk standard på lärarutbildningarna. Återinför riktiga lågstadielärare 

som kan lära ut läsning och skrivning. Mer ämnesstudier och mindre teoretisk pedagogik. 

Avskilj olämpliga kandidater. Låt lärare i matte och naturvetenskap utbildas på KTH och 

Chalmers/…/ (JB 050925) 
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Jan Björklund var vid denna tid folkpartiets talesman i skolfrågor och efter valet 2006 

Skolminister i den borgerliga regeringen. Vissa ämnen är så viktiga att de ska läsas på 

speciella skolor med hög status. Pedagogisk kunskap verkar inte så viktigt. Jan Björklund har 

skrivit en ledare till på temat disciplinering 

.../ Det största hotet mot ännu fler friskolor är inte vänsterns läxfria och betygsfria skola. 

Tvärtom, en sådan skolpolitik skulle kraftigt öka efterfrågan på kunskapsinriktade alternativ. 

Folkpartiets offentliga skola med höga kunskapskrav, tidigare betyg, läxor, studiedisciplin och 

hög lärarstatus är det reella hotet mot fler friskolor. Med en sådan skolpolitik kommer färre 

föräldrar att känna att det är angeläget att fly den kommunala skolan.(J.B. (060603)) 

Mycket tydlig essentialisk syn på skolan och vad föräldrar vill ha. Marknadsanpassning anser 

jag faller in här genom att visa på konkurrensen och valmöjlighet. Kategorisk genom att anta  

att föräldrar väljer friskolor för att de har högre kunskapskrav, tidigare betyg o s v. Finns 

ingen hänvisning till källa. 

Malin Siwe fortsätter fokusering på ämneskunskaper och prov . 

/…/ Ponera att saken gäller att utnämna Sveriges bästa skolkommun, vad är då relevant att mäta? 

Resultaten förstås. Först och främst i absoluta tal, hur många elever i årskurs fem och nio som 

klarar de nationella proven i svenska, engelska och matematik./… /Men de nationella proven bör 

tillmätas större vikt, eftersom betygssättning är mer personlig/…/ Om lärarexamen vore en 

garanti för kompetens skull facket inte behöva tillmäta faktorn någon vikt, provresultatet skulle 

tala för sig själv./…(Malin Siwe 051001) 

 Enligt NU 03 var lärarnas kompetens det enskilt viktigaste kriteriet för en god skolframgång 

men det tillmäter skribenten ingen större vikt. Att nationella prov ska tillmätas större vikt vid 

betygssättning anser jag faller under disciplinering. Malin Siwe uttalar sig kategoriskt, anser 

jag, utan hänvisning till källa. 

Johannes Åman gör ett inlägg i betygsfrågan 

…/I rapporten hävdas att bytet av intagningsprincip vid Stockholms gymnasieskolor år 2000 lett 

till kunskapssegregation. Det som då skedde var att Stockholm övergav närhetsprincipen, alltså 

att avståndet mellan elevens bostad och skola avgjorde vem som kom in på skolan när det fanns 

fler sökande än platser. I stället går nu platsen till den som har bäst betyg/… / Av alla dessa 

urvalskriterier är betyg det enda som ger eleverna en möjlighet att med eget arbete påverka sina 

egna chanser att komma till den skola de vill. Betygsintagning skapar helt enkelt större rättvisa. 

(Johannes Åman  050225) 
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Med tanke på vad Malin Siwe skrev i sin ledare, i och för sig 8 månader efter, så är inte 

ledarna konsistenta. Om betygsättning sker personligt, så kanske det är svårt att uppnå 

rättvisa. Jag har läst i t ex SALSA- att föräldrars utbildningsnivå är en av det viktigaste 

kriteriet för elever att få bra betyg. Frågan är om det är rättvist? Konkurrens med 

marknadsanpassning ingår klart här anser jag.   

../Allt är förstås inte dåligt. I en uppsats finns en lågstadielärare som gör små tester med ungarna 

när det är samtalsdags, så får läraren en aktuell koll på var varje elev befinner sig i relation till 

kunskapsmålen. Det behövs mer av den varan. Tidigt. Till exempel obligatoriska nationella prov 

i svenska och matematik på lågstadiet, hels på våren i årskurs två- då kan barn och föräldrar 

träna lite på sommarlovet, att spela kort är en bra matteövning./…/ Relationen till 

kunskapsmålen är det viktigaste i skolan. Inte relationerna mellan eleverna.(Malin Siwe                

051109)  

Mycket tydligt essentialistisk syn anser jag förmedlar journalisten, som kan kallas 

disciplinerande. Hon uttalar sig kategoriskt och är negativ till demokratiseringssträvanden när 

hon uttalar sig om att inte relationer mellan elever är viktigt. Varför väljer hon just ut årskurs 

två? (Som kuriosa kan nämnas Malin Siwe utsågs till årets krönikör av Sveriges Tidskrifter). 

…/En betydligt svårare fråga är om vi kan nöja oss med de kunskaper som tester speglar. Det är 

lättare att konstruera prov som mäter faktakunskaper än att testa hur elever hanterar problem 

som kräver mer självständigt tänkande. Inte heller förmågan att samarbeta och att ge 

konstruktiva svar i en dialog med andra är lätt att mäta./…/ Det konkreta beskedet är att 

regeringen vill införa ett mätbart kunskapsmål i läsning, skrivning och räkning redan i årskurs 

tre. Samma år ska också eleverna göra nationella prov i svenska och matematik  (Johannes 

Åman 061130) 

Han börjar med en problematisering men väljer en enkel essentialistisk väg med mer prov.  

Kategoriska och retoriska uttalanden anser jag.  

5.3 Ledare som främst förmedlar demokratisering 
…/Sara Sundlöf, svensk gymnasieelev i Falun, fick nyligen i uppgift att studera en 

kontroversiell samhällsfråga. Med samhällskunskapsläraren Svante Parsjö Tegnérs goda minne 

valde hon adoptionsrätt för homosexuella. Hon vände sig, inte helt orimligt, till HomO med ett 

antal frågor i ämnet. Svaret blev dock att skolan gjort fel som låtit Sara välja denna 

debattuppgift./…/ Det avgörande är inte att läraren är neutral i varje läge, utan att hon eller han 

verkligen har gedigna ämneskunskaper. Det är dessa som ska förmedlas, och hur det ska ske är 

den enskilda lärarens på plats bäst att bedöma/…(Henrik Berggren 060421) 
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Här anser jag att skribenten tar in att skolor ska arbeta inte enbart med faktaförmedling utan 

även med att diskutera och ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Denna artikel har jag satt in i 

demokratiserings- kategorin. Han är inte konsekvent när han säger att lärarens viktigaste 

uppgift är att förmedla gedigna ämneskunskaper, men jag har tolkat det som att han menar att 

även svåra etiska ställningstaganden ingår i ämneskunskaper.  

Författaren P C Jersild ifrågasätter i sin ledare om det är liberalt att främja intolerans, som det 

står i rubriken. 

…/Man kan urskilja tre huvudmotiv för att starta friskolor. Frihetsmotivet, att föräldrar och barn 

ska ha rätt att välja skola. Experimentmotivet, att pröva pedagogik och ge de så kallade 

eldsjälarna friare spelrum. Och för det tredje isoleringsmotivet, att avskärma eleverna från 

omvärlden så de slipper konfronteras med andra värderingar än föräldrarnas./…/ Förr hade 

svenska kyrkan monopol på moral och etik. Nu får varje kyrka, också den i Knutby, sprida vilka 

läror man vill så länge det inte leder till lagbrott. Återstår i praktiken bara en gemensam 

uppfostrarverksamhet som står - eller ska stå – under samhällets kontroll, skolan. Det finns 

bestämmelser för vad en friskola får lära ut eller inte lära ut./…/ Föräldrars rätt att välja skola 

kan inte gå före samhällets plikt att tillhandahålla god undervisning och en vidsynt uppfostran 

för alla./…/ (P C Jersild 050611)) 

Hans slutsats är att vi har bara en gemensam uppfostrarverksamhet och den måste vara 

viktigare än föräldrars rätt att välja skola. Överskriften är klart retorisk med begreppet 

”intolerans”. Här ställs individualiseringen mot det demokratiskt medborgarförberedande. P C 

Jersild är fristående kolumnist i Dagens Nyheter.  

Räkneexemplet togs på onsdagen upp i Ekots sändningar. På ekots hemsida fick nyheten 

rubriken ”Skolans misslyckande kostar miljarder”. Detta är inte påfallande dålig journalistik, 

utan snarare ett typiskt exempel på hur nyheter blir till. Däremot är jag inte alls säker på att 

Rådets räkneexempel verkligen var det intressantaste i rapporten. Där fanns inte bara en prislapp 

på  ett ”misslyckande” utan också en genomgång av vad som gör skolor framgångsrika./…/ 

Skoldebattens ständigt återkommande frågor handlar om betygen, om brist på resurser, om 

disciplinproblem och om huruvida fostran eller kunskapsförmedling är viktigast. Sådana frågor 

har beröringspunkter med framgångsfaktorerna. Ändå har dessa debatter påfallande ofta varit 

endimensionella. Listan med framgångsfaktorerna säger helt enkelt mer om vad som är viktigt 

för skolan – och därmed också om vad som borde vara utgångspunkten för svensk skolpolitik. 

(Johannes Åman 050217) 

Johannes Åman problematiserar skoldebatten men är inte självreflexiv och ser på sitt eget och 

sina kollegors arbete på samma sätt som han gör på Ekots och politikernas arbete. 
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Transitiviteten i ledaren hänger ihop med reflexiviteten där han skriver ”skoldebattens 

ständigt återkommande frågor…”. Det demokratiska innehållet i denna artikel är inte tydligt, 

utan jag anser att det resonerande sättet och den kritiska granskningen av Ekots rapportering 

kan klassas som demokratiseringsarbete inte att skolans verksamhet ska genomsyras av detta. 

Han visar på att det kan vara på ett annat sätt än som det framställs.  

5.4 Ledare som främst förmedlar marknadsanpassning 
Johannes Åman beskriver valfriheten som leder till konkurrens, alltså främst en slags 

marknadisering av skolan enligt min kategorisering ”Konkurrensen som idag råder mellan 

skolor i Sverige ger alla skolor skäl att profilera sig. Att göra något annat än andra, gärna 

något spektakulärt och i elevernas ögon lockande, är viktigt för marknadsföringen” (Johannes 

Åman 060602). Han menar senare i samma artikel att det är positivt. ”Valfriheten har kommit 

för att stanna, och den är i grunden positiv,” (ibid) 

Bengt Westerberg (fp) och Kjell- Olof Feldt (s) har skrivit en ledare tillsammans där man 

hyllar konkurrens och vinstdrivande offentlig verksamhet för att rädda välfärden 

Skolverksrapporten ”Mer kunskap för pengarna” visar att kommunala skolor i kommuner med 

hör andel friskolor är effektivare än kommunala skolor i friskoleglesa kommuner. (B.W & K-O. 

F 060704) 

Vad man menar med effektivitet framgår inte i artikeln. Konkurrens och effektivitet är 

drivkraften. Hela artikeln är en hyllning till privatiseringar och konkurrensutsättning som ett 

medel och ett mål att förbättra kvalitet. De jämställer välfärdstjänster med vilka tjänster som 

helst. ”Däremot är det otänkbart att företag ska kunna göra vinst genom att dra ner på 

kvaliteten jämfört med konkurrenterna. Då förlorar de sina ”kunder” ”(ibid). 

 

5.5  Reflektioner kring ledarna 
14 av de 32 ledare som jag läst konstruerar en disciplinering med fler prov, tester och tidiga 

betyg, som lösningen på skolans problem Där ingår också fokus på vetenskap och 

ämneskunskaper. 6 av ledarna konstruerar individualisering som lösningen på skolan 

problem, genom att elever fritt får välja och att lärarna är de som vet bäst. Den 

individualisering som läroplanen tar upp med mer ansvar och inflytande för elever och 

föräldrar i skolarbetet berörs inte. 3 ledare har en kombination av dessa två konstruktioner. 3 
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ledare berör demokratiseringsuppdraget med bl.a. ifrågasättande av om det är viktigare att låta 

elever få välja skola än att ge en god utbildning till alla. 2 st. konstruerar en marknadisering 

med konkurrensutsättning som lösningen på skolans problem och 4 var svårdefinierade. De 

ledare jag har läst innehåller många kategoriska modaliteter, d v s påståenden som framställs 

som sanningar. Mycket sällan hänvisas till forskning eller empiri. Ledarna är inte 

självreflexiva trots att många ledare ställer krav på skolan att bli mer kunskapsinriktad med 

mer prov och uppföljningar. De drar slutsatser som de inte motiverar, eller har en svag 

motivering för, t ex enstaka empiriska exempel. Direkta felaktigheter som timplanens 

funktion förekommer liksom självmotsägelser i samma artikel. Okunskap om 

styrdokumenten, t ex att lärarna har det största inflytandet på innehåll och metoder i 

skolämnen, framkommer på flera ställen. Jag har inte sett att speciella grupper, t ex politiker, 

tillmäts större makt eller uttalar sig mer kategoriskt än andra ledarskribenter. Av 32 ledare är 

det 4 som skrivits av politiker därför är det svårt att dra någon slutsats. 3 av dessa är dock 

skrivna kategoriskt och retoriskt, men även journalisternas, främst Malin Siwes, är skrivna på 

detta sätt. 

Konstruktionen av lärarnas roll, eller status, är mycket varierande. Än konstrueras lärarna som 

lata och okunniga, än konstrueras de som professionella och experter. Några ledarskribenter 

jämför Sverige med Finland och då beskrivs inte komplexiteten eller kontexten utan 

skribenten plockar ut enstaka särskiljande exempel. Kan Finlands framgångar förklaras av att 

de berörda; elever, lärare, politiker och skolbyråkrater har ett övergripande skäl för skolan 

som offentlig institution? Överhuvudtaget anser jag att ledarna förenklar skolans komplexitet 

med förenklade lösningar som bygger på tyckanden utan någon förankring.  

Dagens Nyheters ledare konstruerar onda och goda, där skolan oftast framställs som ond eller 

dålig och sedan levererar tidningen goda lösningar. Eftersom DN är oberoende liberal kanske 

läsaren tolkar det som skrivs som folkpartistiskt och att de har en lösning på skolproblemen.  

Möjligheten att skapa en debatt kring övergripande skolfrågor anser jag inte att de tar. Inte 

heller sätter de in skolfrågorna i en större samhällskontext och problematiserar vad som 

påverkar, vem som har inflytande, vem som bör ha inflytande, vad vi ska ha en skola till o s v. 

Det finns många rapporter, t ex NU 03 som skribenterna skulle kunna hänvisa till och 

problematisera utifrån, liksom intressanta avhandlingar. Även artiklar i bl. a Pedagogiska 

Magasinet kunde användas som referens. Den dåliga förankringen i värdegrundsfrågor som 
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utvärderingar visat, och vad det kan leda till, diskuteras inte alls. Kanske anser Dagens 

Nyheter att det blir för svårt och komplext om man tar upp sådana frågeställningar och det är 

svårare att leverera enkla lösningar. 

Lärarna omtalas vid flera tillfällen, men de kommer aldrig till tals. Föräldrar omtalas också, 

liksom elever. En förälder, docent vid meteorologiska institutionen, har skrivit en ledare.  

Det hade varit intressant att veta om det finns en policy för sättet att skriva ledare och hur 

urvalet av ledarskribenter går till. Sju av de 32 ledarna är skrivna av andra än journalister, 

varav fyra är skrivna av politiker; två av Jan Björklund (fp) och en av Kjell- Olof Feldt (s) 

tillsammans med Bengt Westerberg (fp), där de hyllar friskolor och deras rättighet att drivas 

av vinstintresse. En ledare är skriven av moderaten Sten Tolgfors. De andra som inte är 

journalister är: en docent i meteorologi, en tjänstekvinna från Uppsala kommun som 

dementerade en uppgift som Malin Siwe uppgett och en är författaren P C Jersild. 11 av 

ledarna är skrivna av journalisten Johannes Åman och 7 är skrivna av Malin Siwe, även hon 

journalist. Jag har dragit den slutsatsen att vissa journalister har favoritområden. Jag har inte 

sett att dessa två är mer insatta i området.  

Jag anser att ledarna konstruerar en skola i kris, främst på grund av elevers dåliga resultat på 

prov och betyg, och lösningen är framförallt disciplinering med mer prov och kontroll. I 

ledarna förekommer även individualisering, främst genom att elever och föräldrar fritt ska 

välja skola . I denna form av individualisering kommer även marknadisering med konkurrens 

om elever in. Skolan som en arena för demokratisering och medborgarkompetens 

förekommer knappast förutom som förlöjliganden och i någon annan vag formulering om 

vikten av ifrågasättanden i etiska sammanhang. P C Jersilds ledare anser jag var den enda som 

på allvar tar upp en viktiga demokratisk fråga – är föräldrars rätt att välja skola viktigare än 

samhällets plikt att tillhandahålla god undervisning och en vidsynt uppfostran till alla?  

6  INFÖR EN NY LÄROPLAN?  SOU 2007:28 
SOU 2007:28 är en utredning som gjort en översyn av grundskolans mål – och 

uppföljningssystem mm. Regeringen (som då var socialdemokratiskt) tillsatte i februari 2006 

Leif Davidsson, departementsråd, som särskild utredare. Utredningen var klar i april 2007. 

Några experter utsågs att ingå i utredningen (ibid s 3). Utredaren förklarar uppdraget  
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Avsikten med Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan är att skapa förutsättningar för 

bättre resultat genom att skolans uppdrag görs tydligare, bland annat mot bakgrund av 

svårigheterna att genomföra dagens målsystem med mål att sträva mot och mål att uppnå. Ett led 

i att förbättra grundskolans resultat är att tidigt i grundskolan ange vilka kunskapskrav som 

eleverna behöver nå. Därför ligger det inom utredningens uppdrag att lämna förslag till ett 

system med avstämningstillfällen vid fler tillfällen under skoltiden än idag. (SOU 2007:28 s 11)      

Enligt kommittédirektivet skall utredaren även lämna förslag till justeringar i läroplanen Lpo 

94 angående ett förändrat målsystem (ibid s 365)  

Utredaren pekar på problemen med det nya sättet att styra skolan i Lpo 94 genom mål att 

uppnå och mål att sträva efter . Han menar att det finns otydligheter mellan det lokala och 

nationella ansvaret. Antalet mål har blivit mycket stort och lärarnas kännedom om alla mål är 

begränsat. Sambanden mellan målen i läroplanen och kursplanerna är oklara. Utredaren menar 

att lärarna inte gavs möjlighet att förstå tankarna bakom läro- och kursplaner. Inga, eller 

mycket begränsat, förklaringsmaterial gavs ut. Vid Skolverkets revidering av kursplanerna 

2000 var utgångspunkterna att läroplanens mål skulle genomsyra målen i kursplanerna och att 

ämnesinnehåll och arbetssätt i kursplanerna rensades bort. Utredaren visar, med hänvisning 

till samtal med lärare, att kursplanemålen upplevs som abstrakta 

Utredaren menar att värdegrundsmålen fått genomslag i undervisningen. I sammanfattningen 

konstateras att: ”mål som rör normer och värden i Lpo 94 har fått genomslag i grundskolans 

undervisning, men det är kunskapsmålen från Lgr 80:s kursplaner eller tidigare kursplaner 

som i hög grad har påverkat kunskapsinnehållet i undervisningen” (ibid s 16 och 188) I 

samma utredning konstateras också att antalet mål i kurs- och läroplaner är alldeles för många 

och har ingen korrelation till antalet undervisningstimmar. Utredaren menar att antalet mål 

ska minska och att kunskapsmålen måste vara ämnesspecifika. På flera ställen poängterar 

utredaren att de specifika ämneskunskaper är viktiga, trots att undersökningar visar att elever 

som har integrerad SO och NO – undervisning upplever ett större intresse (s 231). 

Kunskapsmålen och betygskriterierna hänger inte ihop och utredaren menar att kursplanerna 

måste innehålla betygskriterier. Nationella avstämningstillfällen föreslås bli skolår 3, 6 och 9. 

Utredaren ger också förslag på innehåll i olika kursplaner och menar att detta är nödvändigt 

för likvärdigheten. Med ett mer preciserat innehåll menar Davidsson att det behövs mer tillsyn 

och att det styr konstruktionen av nationella prov (SOU 2007:28 s192) 
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De övergripande läroplansmålen med bl. a. värdegrundsmål har tagits bort från 

kursplaneinnehållen och utredaren menar att dessa skall finnas med i en ny reviderad läroplan, 

som han ansett vara alltför omfattande för att göra inom ramen för sitt arbete.  

Kursplanemålen bör mycket tydligare än idag avse ämneskunskaper. Målen ska därför ange 

vilka kunskaper i ämnet som undervisningen skall inriktas mot. Dagens upprepning av 

övergripande läroplansmål i kursplanerna måste i möjligaste mån undvikas (SOU 2007:28 s 18) 

Davidsson föreslår att möjligheten att sätta blockbetyg i orienteringsämnena tas bort. Däremot 

har han förslag på att orienteringsämnena läses som Naturkunskap resp SO- block i år 1-6 

som sker i de andra nordiska länderna. Uppföljningen på nationell nivå av nationella prov i 

årskurs 3 och 6 bör utökas till flera skolor. Den kommunala uppföljningen av hur de 

nationella kunskapsmålen nås på varje skola bör utökas. Davidsson menar att de nationella 

proven i högre grad än idag ska styra betygsättnigen. Han ger skarp kritik mot Skolverket som 

inte gett tillräckligt stöd och riktlinjer för skolor och lärare i utformandet av kursplaneinnehåll 

(ibid s 163). Han ifrågasätter om det går att ge tydliga mål utan ämnesinnehåll. Innehållet i de 

olika ämnena föreslår Davidsson skall utformas med ett större inslag av lärare och att de bör 

testas på ett antal skolor innan de fastställs (s 239)  

6.1 Reflektioner kring SOU 2007:28 
Jag anser att denna utredning klart fokuserar på disciplinering och essentialism genom ett ökat 

kontrollsystem såsom tidigare provtagningsstillfällen och tidigare betyg. Tydligare 

ämnesfokus och borttagning av möjligheten att ge blockbetyg vilka bygger på 

ämnesövergripande arbete förstärker detta. Förslag på mer uppföljning av de nationella 

kunskapsmålen på kommunal nivå förstärker det essentialistiska, liksom att uppföljningen av 

nationella prov ska utökas. Förslag på en utökad tillsyn anser jag också faller inom ramen för 

essentialism, även om det bara nämns i förbigående och hänvisar till en annan utredning. 

Utredaren hänvisar på flera ställen till sina samtal med lärare, men det finns ingen precisering 

på vilka slags lärare eller hur många han intervjuat. I utredningen konstateras att 

värdegrundsmålen uppnåtts och det anser jag är en klar feltolkning av utfallet i NU 03 

(Skolverket 2004). Skolans uppdrag, som det uttrycks i Lpo 94, som demokratiskt 

medborgarförberedande berörs inte och förslag på anvisningar med detta innehåll i 

kursplanerna tas bort helt.  Utredaren föreslår att läroplanen, som bör innehålla övergipande 

värden, revideras. Att lärarna får mindre inflytande att utforma lektionerna genom att innehåll 

i kursplanerna preciseras centralt faller utanför essentialismen, och är en tydlig förändring mot 
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dagens uppdrag. Förslaget att lärare ska få större inflytande på ämnesinnehållet på centralt 

håll i kursplanerna kan delvis motverka detta. Individualisering har jag inte hittat i denna 

utredning, men det kanske utredaren klassas som övergripande värden och ska komma in i 

den reviderade läroplanen. Marknadsanpassningen hänger främst ihop med andra reformer 

som t ex friskolereformen och profileringen av skolor. Fokusering på prov, resultat, 

uppföljning och betyg kan ses som ett sätt att få elever att konkurrera mera och att skolor 

konkurrerar om elever genom att framhäva sina resultat.  

Om inte värdegrundsmål från Lpo 94, se kapitel 4.4, med demokratiskt 

medborgarförberedande innehåll finns med i kursplaneinnehållet är frågan om elever lär sig 

hur kunskapen kan användas. Om elever inte får träna i att kritiskt granska och ta ställning i 

viktiga samhälls- och etiska frågor finns risken att solidaritetstänkande och andra 

värdegrundsmål blir ännu svagare än vad NU 03 (Skolverket 2004) visar. Att inte utredaren 

alls berör utfallet kring värdegrundsmålen som framkommit i den utvärderingen anser jag 

vara anmärkningsvärt. Han föreslår dessutom att så kostsamma utvärderingar som NU 03 inte 

behöver genomföras framöver. Om elever tycker det är i sin ordning att fuska sig till betyg, att 

de tar ställning för den egna gruppens vinning, tycker dödsstraff ska utdömas och att skolan 

inte alls lever upp till jämställdhetsmålet borde någon slags förslag på åtgärder finnas med i 

SOU 2007:28 anser jag. Värdegrundmålen tillmäts inte samma vikt som kursplanemålen. Jag 

undrar om utredaren getts tillräckliga förutsättningar att genomföra en genomarbetad 

utredning. Han har haft endast ett är på sig till denna stora och komplexa fråga som ett nytt 

mål och uppföljningssystem för grundskolan. 

7 SLUTDISKUSSION 
Ledarna i Dagens Nyheter och SOU 2007:28 fokuserar på samma skäl för skolan anser jag. 

Däremot är det svårt att säga att ledarna påverkat innehållet i utredningen om ett nytt mål- och 

uppföljningssystem. Med ett diskursteoretiskt synsätt konstruerar vi vår värld genom språket 

och hur fenomen benämns får då betydelse för hur vi ser på världen. Det är inte bara ledarna i 

Dagens Nyheter som omtalar skolan, men enligt Wiklund (2006), omtalas DN s ledare ofta i 

andra medier och därför har jag dragit den slutsatsen att vad ledarna förmedlar troligtvis får 

genomslag i den allmänna opinionen och då även på politiska beslut. Jag anser att ledarna 

förenklar synen på skolan och konstruerar enkla lösningar på problem med en mycket svag 

förankring i empiri eller forskning. Om statens utredning påverkas av ledarna med en så svag 

förankring anser jag att det kan urholka vår demokrati. 



48 

 

Strömbäck (2000) och Wiklund (2006) menar att intresseorganisationer, se kapitel 5.1, tagit 

klivit in på mediearenan och där bedriver sitt opinionsarbete. Däremot menar författarna att 

samtal ansikte mot ansikte har högre trovärdighet eftersom personerna oftast känner varandra. 

Detta borde vi som lärare tänka på; att vad vi väljer att förmedla, eller inte förmedla, i vår 

kontakt med föräldrar, elever och politiker har en större trovärdighet än den 

sekundärupplevelse som medierna förmedlar. 

En stor del av ledarna (14 av 32) som jag har analyserat, fokuserar på tidigareläggning och ett 

utökat antal nationella prov. De fokuserar även på ämneskunskaper och betygssättning, en 

slags essentialistisk syn på kunskap och utbildning. SOU 2007:28 föreslår samma åtgärder för 

att komma tillrätta med skolans problem. Denna essentialistiska syn på kunskap har jag 

kategoriserat som disciplinerande eftersom jag anser att skolkunskaperna trivialiseras och det 

blir en slags teknokratisk syn på kunskap med fasta kunskaper utan ifrågasättanden vilka ska 

testas genom prov. Människan ska lyda kunskapens sanningsspråk. Att kunskap och värden 

kan ses som socialt konstruerade och beroende av vilken diskurs eller sociala praktik vi 

tillhör, berörs inte varken i ledare eller i utredningen. Utredningen föreslår att de övergripande 

demokratiskt medborgarsyftande läroplansmålen från Lpo 94 inte ska finnas med i 

kursplanerna och därmed i ämnesinnehåll. För likvärdighetens skull menar SOU 2007:28 att 

ställningstaganden och etiska aspekter inte ska finnas med vilket kan leda till godtycklighet 

och svårighet att sätta rättvisande betyg. Av de 32 ledarartiklarna var det tre som förmedlade 

demokratiseringsskäl för skolan, så även här följer statens utredning ledarnas konstruktion, 

anser jag. Nu 03 (Skolverket 2004) pekar också på svårigheter för likvärdig bedömning, men 

har gett ut ämnesrapporter som stöd i denna fråga. 

SOU 2007:28 föreslår att ämnesinnehåll skall finnas med i kursplanerna i mycket större 

utsträckning än idag. Dessa ska utformas centralt, för likvärdighetens skull. Därmed minskar 

lärarnas professionalitet och möjligheten att diskutera ämnesinnehåll offentligt ökar. Englund 

(1992) och Ingelstam (2003) har varit kritiska mot att lärarna själva bestämmer ämnesinnehåll 

inom stängda lärarrum och ifrågasatt om de har kompetens för detta. Författarna menar att 

ämnesinnehåll är bärare av värden och viktiga för att elever ska kunna bilda sig uppfattningar 

och ta ställning i samhällsfrågor.  Vilka värden ämnen ska innehålla bör diskuteras offentligt 

eller allmänt. Vad Englund och Ingelstam menar med offentlighet i detta sammanhang 

framgår inte. Wiklund (2006) menar att företrädare för intresseorganisationer, som hon kallar 

opinionsbildare, har tagit klivet in på mediearenan. Medierna är en viktig aktör i det offentliga 
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samtalet med stor makt, som den viktiga förmedlare av mening den har. Jag anser att de inte 

lever upp till ansvaret i DN s ledarartiklar. Om ämnesinnehåll ska diskuteras på en 

mediearena och ligga till grund för kursplaneinnehåll måste större krav på förankring i 

uttalanden ställas. Jag anser att ämnesinnehållet är oerhört viktigt men var det bäst ska 

utformas har jag inget färdigt svar på också. Anledningen till att innehållet i kursplanerna 

decentraliserades till lärarkollegiet i Lpo 94, var bl. a att utformning av undervisningen skall 

vara flexibel och utgå från skolans eller klassens behov. Den möjligheten minskar med ett mer 

centralstyrt system. Meningen var också att elever skulle få ett större engagemang genom att 

de kunde ha inflytande över ämnesinnehållet inom ramen för att målen uppfylls. 

Nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03, (Skolverket 2004) redovisar tydligt brister i 

hur värdegrundsarbetet intervenerats i undervisningen. Individualiseringen har ökat, både vad 

gäller det praktiska arbetet i skolan och i etiska ställningstaganden. Med ett 

socialkonstruktionistiskt och kunskapssociologiskt synsätt (se kap.3.7 och 3.8) innebär detta 

att möjligheten att skapa en förståelse för hur andra människor, från andra diskurser, 

konstruerar sin syn på världen, minskar. Att agenter är ett medium för diskursen, s.k. 

decentrerad, borde leda till större fokus på kollektiva processer i stället för individuella 

prestationer (se kap.3.8.1). Läroplanens (Lpo 94) mål om solidaritet, människolivets 

okränkbarhet, jämställdhet mm har, enligt NU 03, inte uppfyllts och elever anser i större 

utsträckning 2003 än 1992 att det är rätt att fuska sig till betyg och att ta ställning för egen 

vinning. Detta gäller särskilt pojkar. Ledarna i DN förmedlar en individualisering, sex av 32, 

men inte alls i samma utsträckning som det disciplinerande. SOU 2007:28 betonar inte 

individualisering, men genom en ökad fokusering på tester och prov kan det leda till 

ytterligare individualisering. Utredaren föreslår en omfattande revidering av läroplanen, och 

därmed de övergripande läroplansmålen, men hänskjuter det till en annan utredning. Kan det 

vara så att när individuella ställningstaganden fokuseras innan kollektiva samtalsprocesser, 

förlorar människor fotfästet och man kan endast sätta sig in i konsekvensen för sig själv på 

kort sikt, vilket leder till ställningstaganden för egen vinning? 

SOU 2007: 28 berör inte marknadisering, med bl.a. friskolefrågan, det ingick inte i uppdraget. 

Flera ledare däremot menar att valfrihet och konkurrens är en viktig del av lösningen på 

skolans problem. Med samma generösa syn på friskolor och profileringar i framtiden, riskerar 

konkurrensen om elever att fortsätta och bli viktig för inriktningen för skolans verksamhet. 

Genom att elever och föräldrar kan välja en skola med speciell inriktning, exempelvis religiös 
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eller annan värdegrund, minskar möjligheten att möta grupper från andra diskurser och 

därmed skapa förståelse för andra sätt att tänka och handla. Vi får en annan differentiering än 

som fanns före grundskolans införande (se kap.4.2). 

Jag anser att ledarna i DN och SOU 2007:28 konstruerar att det inte finns skäl för en skola 

som en offentlig institution på 2000- talet.  Om målet med skolan endast är att elever ska 

uppnå goda resultat i ämnesprov med fasta kunskaper som kontrolleras genom ett utökat antal 

tester och prov, kan skolan drivas med vilken huvudman som helst. Beslutet angående ett nytt 

mål och uppföljningssystem ska antas under hösten 2008 så än kan inriktningen ändras. Även 

om riksdagen beslutar att värdegrundsmål ska finnas med i kursplaner finns en risk att skolan 

fokuserar på konkurrensen om elever. Minskning av elever innebär minskat pengaanslag och 

därmed minskar möjligheten att bedriva god verksamhet.  

 Själv anser jag att det finns skäl för en offentlig skola med demokratiseringssträvanden i 

centrum. Under en kort period på 1980- talet var demokratisering och goda 

samhällsmedborgare centralt i skolarbetet. Innehållet i ämnen var viktigt som bärare av 

värden för att kunna bilda sig uppfattningar och ta ställning i samhällsfrågor. NU 03 

(Skolverket 2004), visar att elever har svårt att motivera ställningsstaganden med väl 

underbyggda argument. I ett samhälle med större valfrihet och ökad konkurrens, bland annat 

inom skolområdet, anser jag att det är mycket viktigt att elever får arbeta med dessa 

frågeställningar i skolan. Att elever med olika bakgrunder från olika diskurser, möts på 

samma arena ökar möjligheten till kollektiva samtalsprocesser som är viktiga för förståelse 

och konstruktion av gemensam mening. Detta anser jag är centralt för att vi ska få en skola 

och ett samhälle där elever trivs och får förståelse för olika sätt att tänka och handla. Jag anser 

att det vore en stor fördel om de övergripande skälen för skolan var entydiga och kunde 

accepteras och interveneras hos de inblandade; elever, lärare, föräldrar, skolbyråkrater och 

politiker. Om alla jobbar mot samma mål kan fokuseringen bli tydlig och kampen om skälen 

tonas ned. 

Vidare forskning i ämnet 
Ledarartiklarna tar inte upp komplexiteten i skolan. De trivialiserar skolans viktiga roll som 

förmedlare av gemensamma värden och de bygger sina ställningsstaganden på tyckanden, 

oftast utan förankring i forskning eller empiri. Det vore intressant att jämföra om 

ledarskribenter uttalar sig lika kategoriskt utan förankring inom andra discipliner. Jag har en 
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känsla av att t ex juridiska, medicinska eller naturvetenskapliga spörsmål inte utsätts för 

likartad journalistik.  

En annan möjlig forskningsingång vore att studera skolor som arbetat målmedvetet med 

demokratiseringsuppdraget i kombination med kunskapsuppdraget. Det vore intressant att 

undersöka om elever uppfyller värdegrundsmålen bättre, och om de har kunskap och vilja att 

förändra samhället i den riktning som de önskar.  

I kap.3.2 skrev jag om möjligheten att intervjua skolledare och ansvarigt kommunalråd hur de 

ser på övergripande skäl för grundskolan. Genom att jämföra svaren i intervjuer med vad 

styrdokumenten och Nationella utvärderingar av grundskolan konstruerar för skäl, kan 

undersökning på om dessa diskurser har inflytande på inriktningen av skolan, göras. 
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8. Referenser 

Ledarartiklar i Dagens Nyheter 
 www.oru.se sökning databas Presstext (080423) 

050217*    Johannes Åman  Viktiga insikter om skolan hamnar i skuggan 

050224*    Johannes Åman  Rättvisa är viktigare än statistisk segregation 

050310      Johannes Åman  Språkens förtvining utarmar utbildningen 

050611*    P C Jersild          Är det liberalt att främja intolerans. Om föräldrars rätt och 
samhällets plikt 

050720*    Sanna Rayman   Bakbundna lärare, ta makten! 

050918      Malin Siwe         En skrattande skola 

050930*    Johannes Åman  Sport för tålmodiga 

051001*    Malin Siwe         Bästa arbetsgivaren ger inte bästa skolan 

051005*    Malin Siwe         Sankta Jämställdheten och heliga Hållbarheten. En ny religion 
för alla ämnen 

051015*    Johannes Åman  I skolfrågan är miljöpartiets hot på allvar 

051020*    Barbro Hedwall  Sådan skola, sådana lärare 

051026*    Peter Wolodarski Hemligheten bakom skolsuccén i Finland. I Finland ser alla upp 
till lärarna 

051102*    Okänd                 En dålig grund för grundskolan 

051109*    Malin Siwe         Snacka relationer räcker inte. Utvecklingssamtalen måste handla 
lärandet 

051117*    Malin Siwe         En planlös skola ligger inte i tiden. Reformer måste ge resultat 

051119      Sten Tolgfors      INLÄGG/TIMPLAN 

051125      Okänd                Om eleven själv får välja 

051125      Malin Siwe         Könsfördelning är inte förfördelning. Uppsala vågar satsa på 
pojkarna 

051130*    Boel Vallgårda    INLÄGG/SKOLA  

051215     Johannes Åman     Hellre betyg än luddiga omdömen 

http://www.oru.se/
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051218     Niklas Ekdahl       Världens bästa skola inom tio år 

060302*     Malin Siwe           Höör på, skippa skolan 

060421*     Henrik Berggren   Kunskap är viktigare än objektivitet. Bra lärare utmanar, 
provocerar och är personliga 

060511      Johannes Åman     Betyg inget vapen mot rasism 

060523*    Johannes Åman     Lär av Finland utan att kopiera. Det finländska skolundret vilar 
på en hög bottennivå 

060602*    Johannes Åman     Även läxor kan bli skolpolitisk bakläxa. Politiker måste lära sig 
att de inte är de främsta experterna 

060603*    Jan Björklund       INLÄGG/Friskolor 

060613      Johannes Åman    Med sikte på kunskap 

060628*    Jonas Nycander    INLÄGG/MATEMATIK 

060704*    Bengt Westerberg& Kjell-Olof Feldt ”Vinstdrivande vård krävs för att rädda 
välfärden. Ingen principiell skillnad om pengarna hamnar i privata eller offentliga fickor. 

061003      Okänd                   Nutidsorientering i en bättre skola 

061130*    Johannes Åman    Rätt koll på kunskaperna 

*refererat till i texten 
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