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Abstract 

The purpose of this study is to show what ideas of education is discussed in the contemporary 

media debate. The study examines which ideals of teaching that are discussed in the Swedish 

newspapers “Dagens Nyheter”, “Svenska Dagbladet” and “Aftonbladet”. These teaching 

ideals are studied through an idea and ideological analytic method. Through a broad 

theoretical discussion an analysis framework is constructed which consists of different 

theoretical ideals of teaching. In the analysis these theoretical ideals forms the basis for 

comparison with the ideals in the media debate.  

The main result shows that the media debate is dominated by three ideals of teaching, these 

are also similar with the theoretical ideals of teaching. These ideals of teaching are the 

knowledge-, value- and the individual ideal. The ideal of knowledge means that the main 

purpose of education is to mediate knowledge. Instead of mediate knowledge the aim for the 

ideal of value is that the purpose of education should be to teach different values. The 

individual ideal points out that teaching should be adapted to the individuals and emphasizes 

active working processes for the pupils. Other ideals of teaching also appears in the media 

debate, but not as frequent.  
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Inledning 
Vad är utbildningens främsta syfte och vilka kunskaper samt arbetsmetoder är optimala? 

Detta är frågor som det inte finns några givna svar på, utan präglas snarare av olika idéer och 

perspektiv. Utbildningsfrågor har nästan alltid varit en omdebatterad fråga där filosofiska och 

vetenskapliga inriktningar innehar olika perspektiv över vad som anses vara den ideala 

undervisningen. Det är också i hög grad en ideologisk fråga, där olika inriktningar i samhället 

är oeniga över undervisningens roll och organisering.1 Undervisningens innehåll, metoder och 

syfte utvecklas därmed utifrån en samhällskontext, med influenser från både ideologiska 

ståndpunkter och teoretiska perspektiv.2 Utifrån denna medvetenhet finner studien en del av 

sitt problemområde, där det blir viktigt att synliggöra vilka idéer om undervisning som 

diskuteras i samhället, eftersom en sådan diskussion kan få verkan. Uppsatsen ämnar därför 

att medvetengöra vilka undervisningsidéer som diskuteras i den samtida mediedebatten. 

Undervisningsdebatten är alltså inte bara något som diskuteras inom skolverksamheten, utan 

även i den offentliga debatten, vilket i sin tur leder till ett stort medialt utrymme.3 Utifrån en 

medieteoretisk inriktning så påverkar dessutom medias framställningar medborgares 

inställningar och perspektiv, det media skriver får därmed konsekvenser och påverkar 

samhället.4 Detta är också en central aspekt av studiens problemområde. Samtidigt som 

undervisningen alltså utvecklas utifrån olika samhälleliga idéer, så influerar media genom 

sina framställningar människors perspektiv och inställningar. Studien bidrar därmed med en 

kunskap som är intressant för samhället i stort, eftersom undervisningsidéerna i 

mediedebatten antas influera både medborgare och framtida undervisning. Att vara medveten 

om denna mediedebatt blir även en relevant kunskap för yrkesverksamma inom skolan. 

Genom en sådan förståelse kan de därmed ta ställning till debatten, både i offentligheten men 

kanske i synnerhet inom skolverksamheten, där sannolikt både elever och föräldrar tar del av 

mediedebatten. 

Problemområdet och studiens ambition som ovan beskrivits, medför att det är den samtida 

mediedebatten (år 2019) som är intressant att undersöka, eftersom uppsatsen vill bidra med en 

kunskap om vilka idéer som förmedlas till dagens medborgare. Det innebär också att studien 

inte är intresserad av att undersöka vilka medier eller aktörer som företräder respektive 

 
1 Englund, T, Forsberg, E & Sundberg, D (2012), Vad räknas som kunskap, S. 5–9.  
2 Lundgren, Ulf (1989), Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori, S. 18. 
3 Englund, T, Forsberg, E & Sundberg, D (2012), S. 7. 
4 Blomberg, Helena, Kroll, Christian, Lundström, Tommy & Swärd, Hans (2004), Sociala problem och 

socialpolitik i massmedier, S. 13. 
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perspektiv, utan snarare vilka idéer som mediedebatten huvudsakligen förmedlar. Att studera 

all media är förstås inte möjligt, därför avgränsar sig studien till tidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Dessa utgör en bra representation av mediedebatten 

eftersom de är tre av Sveriges största tidningar och når därmed en stor massa. Allt material i 

tidningarna undersöks dock inte, istället är det ledare-, debatt-, kultur- och insändarsidan som 

studeras. En mer utvecklad motivering av studiens avgränsningar och urval redovisas under 

metodavsnittet. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen synliggör vilka olika undervisningsidéer som framhålls i mediedebatten. Mer 

precist handlar det om vad som framställs vara undervisningens syfte, samt vad dess optimala 

innehåll och arbetsmetoder anses vara. I studien benämns sådana idépaket som 

undervisningsideal. Studiens syfte är därmed att undersöka vilka undervisningsideal som 

framstår i en nutida mediedebatt. Utifrån ovanstående redogörelser konstrueras följande 

huvudfrågeställning: 

- Vilka undervisningsideal framställs i tidningarnas mediedebatt år 2019? 

Huvudfrågeställningen delas upp i tre frågor som fungerar som analytiska utgångpunkter för 

studien. Analysfrågorna hämtar inspiration ifrån didaktiska grundfrågorna Vad, Hur och 

Varför. Som handlar om vilket undervisningsinnehåll som ska användas, med vilka 

arbetsmetoder, och i vilket syfte.5 Genom att besvara analysfrågorna kan studien därmed 

besvara sin huvudfrågeställning. 

- Vad framställs vara ett idealt undervisningsinnehåll i mediedebatten? 

- Hur ska detta läras ut enligt mediedebatten?  

- Varför ska utbildningen se ut på detta sätt, vad är undervisningens mål enligt 

mediedebatten? 

Forskningskontext 
I detta kapitel presenteras relevant forskning i relation till studiens utgångspunkter. Denna 

forskning delas in i två kategorier, skolväsendet i mediedebatten och utbildning och dess 

utveckling. Forskningsläget har sökts fram i databaser där centrala begrepp i relation till dessa 

två olika kategorier använts vid sökningen. Relevanta träffar utifrån denna sökning har 

därefter studerats för att förstå dess forskningsbidrag. Forskningarnas referenser till annan 

 
5 Selander, Staffan (2012), ’’Didaktik - undervisning och lärande’’, i (red.), Lundgren, Ulf, Säljö, Roger & 

Liberg, Caroline, Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare, S. 204–206. 
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forskning har även undersökts, detta för att på så vis studera en helhetsbild av det rådande 

forskningsläget inom ämnet. Eftersom studien syftar till att studera undervisningsideal i media 

så presenteras den första kategorin mest utförligt, då den ligger ’’närmast’’ studiens 

utgångspunkter. Men det är även relevant att belysa forskning om utbildningens utveckling, 

eftersom studien även relaterar till detta. I de avslutande delarna under respektive kategori 

förs en diskussion om forskningslägets relevans och kunskapsbidrag i relation till denna 

studie. 

Forskning om skolväsendet i mediedebatten 

Wiklund och Stark belyser i sina respektive avhandlingar att det svenska forskningsläget om 

medias framställningar av skola och utbildning är tämligen begränsat.6 Det finns dock ett 

antal studier som undersökt detta område utifrån olika infallsvinklar, och nedan presenteras 

några centrala studier på området.  

Elin Stark har studerat hur diskurser om den ’’goda skolan’’ framträder i medias 

rapporteringar av skolväsendet. För att undersöka dessa studerar hon olika 

problempresentationer som media framställer om skolan, där hon utifrån det sedan 

utkristalliserar diskurser om vad som framstår vara ’’den goda skolan’’.  Undersökningen har 

en lokal avgränsning där fyra lokaldagstidningar tillhörande två olika kommuner studerats.7 I 

sitt resultat urskiljer hon fyra olika problemframställningar. Dessa är ’’skolan bryter mot 

lagen’’, ’’arbetsmiljön på skolan är dålig’’, ’’skolan lyssnar inte på eleverna’’ och ’’skolan 

står sig inte i jämförelser med andra’’. Den första problemframställningen tar sig uttryck på 

två olika sätt, dels brister i hur skolan följer lagmässiga krav, dels också att brott skett på 

skolor. Den andra kategorin berör arbetsmiljö vilket både handlar om bristande lokaler, och 

dåligt kamratskap med mobbning eller andra konfliktrelaterade incidenter. Nästa kategori 

handlar om elevernas inflytande, som ofta anses vara bristfälligt. Här framställs skolan som 

ansvarig för att inte ta hänsyn till elever vid exempelvis arbetsmetoder eller disciplinregler. 

Den sista kategorin handlar om konkurrens där ett negativt jämförelseperspektiv mellan 

skolor är i fokus. 8 

 
6 Wiklund, Matilda (2006), Kunskapens fanbärare: den goda läraren som diskursiv konstruktion på en 

mediearena, S. 56.  

Stark, Elin (2019), Den goda skolan: i lagens namn eller i trygghetens famn?: diskurser om skolproblem i lokal 

media och bland skolverksamma, S. 17.  
7 Stark (2019), S. 5–9. 
8 Stark (2019), S. 60–83. 
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Utifrån och i kontrast till dessa problemkategorier utkristalliseras olika diskurser om ’’den 

goda skolan’’. Även här finner Stark fyra olika diskursiva teman vilka är: juridiska-, omsorg-, 

demokrati- och marknadsdiskursen. Den juridiska diskursen kommer i flera olika 

problemframställningar men främst i relation till problemet om ’’skolan bryter mot lagen’’, 

denna diskurs grundar sig i lagmässig tydlighet exempelvis med utmärkande rättigheter eller 

skyldigheter. Omsorgsdiskursen bygger på deltagande, trygghet och medkänsla vilket främst 

går att utkristallisera utifrån problempresentationen ’’arbetsmiljön är dålig’’. När det gäller 

demokratidiskursen så baseras den på delaktighet, samt på individens egna villkor och 

möjligheter. Denna diskurs framträder främst i problemframställningen ’’skolan lyssnar inte 

på eleverna’’, men Stark menar även att den går att se i problemet ’’arbetsmiljön är dålig’’. 

Den sista diskursen, framställs framförallt i relation till ’’skolan lyssnar inte på eleverna’’ 

men också i ’’skolan står sig inte i jämförelse med andra’’. Denna grundar sig i pålitlighet, 

personifiering och konkurrens. Diskurserna går alltså att separera då de ofta relaterar till olika 

problemframställningar, men de ska ändå inte ses som helt entydiga teman då de även 

överlappar varandra.9 

Matilda Wiklund studerar i sin avhandling diskurser om ’’den goda läraren’’ i Dagens 

Nyheters debatt- och ledarsidor under 1990-talet. För att undersöka hur diskurser framställs i 

media om ’’den goda läraren’’ studerar hon dock även ett större helhetsperspektiv om 

skolan.10 I sitt resultat belyser hon att svensk skola framställs alltmer negativt, fylld med 

problematik snarare än att vara en ändamålsenlig institution. Lärarnas yrkesstatus går också 

hand i hand med detta. Yrket anses präglas av både dåliga arbetsvillkor och förutsättningar. 

Wiklund menar dock att framställningarna av lärarnas subjektpositioner inte är negativa, 

personerna som är lärare framställs istället som skickliga kämpar i skolväsendets motvind.11 

När det gäller diskurser om ’’den goda läraren’’ finner Wiklund fyra särskilda kompetenser. 

En av dessa är den ämneskunniga förmedlaren, där läraren ska vara en specialist på ett ämne 

där kunskapsförmedling blir den centrala uppgiften. I kontrast till ämneskunniga läraren 

framträder handledarläraren, som snarare förminskar och utgör ett hot mot 

kunskapsbegreppet. Nästa diskurs är den kravställande och tydliga ledaren. Denna lärare är 

en tydlig ledare som ställer krav i klassrummet. Kompetensen anses vara viktig för att hantera 

den bristande makten skolan har när det gäller att utföra disciplinära åtgärder för stökiga 

elever. En annan diskurs är resultat- och kvalitetskontrollanten, vilket handlar om att rättvist 

 
9 Stark (2019), S. 85–97. 
10 Wiklund (2006), S. 18–22. 
11 Wiklund (2006), S. 180–183 
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mäta elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. Den fjärde diskursen, 

värdegrundsföreträdaren, är en lärare som delar en västerländsk humanism och fostrar 

eleverna med denna.12  

Fredrik Melander har genomfört en mindre studie där han undersöker debatten om skola och 

utbildning i ledar- och debattartiklar ifrån Dagens Nyheter och Aftonbladet under åren 1999 

och 2000.13 Det finns här en intressant likhet med Wiklunds första diskurs om den goda 

läraren, vilket Melander benämner som kunskapsskola. Han redogör för sociala-, 

organisatoriska- och pedagogiska subdiskurser som framställs i relation till skolan. Den 

sociala diskursen handlar främst om mobbning och segregering som ett samhällsdilemma i 

dagens skolväsen. Den organisatoriska diskursen kan ses som relationen mellan retorik om 

skolan samt dess praxis. Det som dock är mest relevant som forskningsläge för denna uppsats 

är den pedagogiska subdiskursen, då denna i hög grad handlar om undervisningsideal i skolan. 

Inom denna finner Melander två skilda diskursiva kategorier, som framställs som varandras 

motsatser, kunskapsskolan och helhetsskolan. Kunskapsskolan påminner som sagt om den 

lärare som Wiklund kategoriserade som ämneskunnig förmedlare. Detta eftersom det handlar 

om faktiska ämneskunskaper, där eleverna ska lära sig ett kunskapsomfång där lärarens 

centrala uppgift blir kunskapsförmedling. I kontrast till detta står helhetsskolan. Här 

förespråkas inte främst ämneskunskaper utan snarare processutveckling i individernas 

livslånga lärande, samt värnandet av demokratiska värderingar. Det finns även en skillnad i 

hur kunskapsskolan och helhetsskolan ser på betyg och skolresultat. I kunskapsskolan är 

resultatmätning centralt vilket anses skapa stimulans för studiemotivation, detta perspektiv 

bygger också på en inställning om att kunskaper kan mätas. Helhetsskolan däremot, anser inte 

att resultat är lika centralt, och menar istället att ett livslångt lärande är en process i sig snarare 

än en kunskap som går att mäta.14  

Framställningarna om kunskapsskolan skulle möjligtvis kunna förklaras av en ny retorik som 

tog form i början av 1990-talet. Säfström och Östman menar nämligen att det tidigt 1990-tal 

skedde en utveckling av retorik i relation till skolan, som till stor del berodde på regimskiftet 

år 1991. Säfström och Östman har studerat denna nya retorik i borgerliga tidningars 

framställningar om utbildningspolitik. Retoriken grundar sig i att den gamla skolan anses vara 

präglad av socialdemokratin, med ett färgat innehåll som saknar omdöme över vad kunskap 

 
12 Wiklund (2006), S. 193–197 
13 Melander, Fredrik (2004), ’’Kris i skolan? En analys av den aktuella svenska skoldiskursen’’, i Nära 

gränsen?: perspektiv på skolans arbetsliv: resultat från nio skolforskningsprojekt vid Arbetslivsinstitutet, S. 292. 
14 Melander (2004), S. 297–312.  
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är. Den nya retoriken framställer istället kunskapsfokus som det centrala inom utbildningen, 

med en ämnesdisciplinerad fördjupning av en objektiv, saklig och vetenskaplig kunskap. 

Lärarnas främsta roll blir att förmedla kunskaper i det specifika ämnet som de är experter i.15 

Retoriken påminner således mycket om den kunskapsskola som Melander urskilde, och det 

går även att dra paralleller till Wiklunds diskurs om den ämneskunniga läraren. Om denna nya 

retorik är anledningen till att dessa kategorier uppstår i media går inte att svara på så enkelt, 

men det finns åtminstone en intressant koppling mellan dessa studier. 

Att media diskuterar undervisning är inget unikt för Sverige utan går även att synliggöra i 

internationella medier. Warmington och Murphy har t. ex genomfört en studie av 

Storbritanniens media utifrån hur prov och examination diskuteras. I synnerhet är det 

mediedebatten om A-provet, som är Storbritanniens allmänna prov som undersökts.16 Studien 

visar att media i relation till skolan ofta framställer nyheter av alarmerande slag, vilket 

rapporteringarna av provresultaten spär på ytterligare. Utifrån provresultaten drar media 

slutsatser om utbildningsväsendet som ofta är av oroande karaktär. Från denna oro framträder 

även krafter som förespråkar en ökad betoning på just kunskapsmätning och prov. 

Warmington och Murphy lyfter även andra perspektiv som framstår, bland annat inställningen 

om att prov och kunskapsmätning fungerar som en förenkling av en vidare problematik. 

Denna sida av debatten poängterar istället att kunskapsmätningar i form av provresultat inte 

kan eller bör utvärdera om ett utbildningssystem verkligen är välfungerande eller ej.17 

Warmingtons och Murphys studie är inte särskilt lik denna uppsats varken utifrån det 

specifika syftet eller i empiriskt material då de studerar en annan nations riksmedia. Deras 

studie är dock relevant att belysa för en internationell forskningskontext, varpå den ger 

kunskaper om att mediedebatten av olika undervisningsidéer inte bara är ett svenskt fenomen.  

All ovanstående forskning redovisar hur skolväsendet i media diskuterats. Utifrån denna 

kunskap hämtar uppsatsen inspiration gällande både genomföranden och utgångspunkter. 

Dessutom ställs studiernas resultat i relation till uppsatsens. Undervisningsideal i tidningarnas 

mediedebatt står dock inte i fokus för den redovisade forskningen. Därför kan uppsatsen 

också bidra med en kunskap som ’’hakar i’’ den befintliga forskningen om 

medieframställningar av skola, men samtidigt uppmärksammar aspekter som tidigare inte 

 
15 Säfström, Carl-Anders & Östman, Leif (1996), ’’Den nya utbildningsretoriken’’, i (red.), Englund, Tomas, 

Utbildningspolitiskt systemskifte,  S. 156–159 
16 Warmington, Paul & Murphy, Roger (2004), ’’Could do better? Media despictions of UK educational 

results’’, Journal of Education Policy, 19 (3), S. 286.  
17 Warmington & Murphy (2004), S. 289–296. 
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undersökts. Wiklund och Stark ger framförallt en helhetsbild av skolan, snarare än att 

fokusera på undervisningsideal. Melander, Säfström & Östman kommer i sina studier in på 

faktorer som delvis handlar om undervisningsideal. Melander gör det genom att diskutera 

kunskapsskolan och helhetsskolan, utbildningens syfte och genomförande. Säfström och 

Östman tangerar detta genom att studera en ny retorik, som till viss del handlar om en ny 

kunskapssyn i undervisningen. Ingen av dem har dock som sitt huvudsakliga syfte att studera 

hur olika undervisningsideal diskuteras i mediedebatten, utan berör snarare detta som en del i 

ett bredare syfte. Därför bidrar denna uppsats till en ny kunskap genom att mer precist och 

fördjupat fokusera på vilka undervisningsideal som framställs i mediedebatten. Tidsperspektiv 

är en annan skillnad mellan denna uppsats- och resterande forskningar. Wiklund, Melander 

och Säfström, Östman har studerat medier under 1990-talet – vilket således är 20–30 år sedan 

den empiri som denna uppsats studerar. Stark undersöker en empiri under ungefär samma 

tidsperiod som denna uppsats, nämligen sent 2010-tal. Skillnaden är dock att hon ägnat sig åt 

lokaltidningar. Att denna uppsats använder sig av en annan empiri än tidigare studier innebär 

en intressant aspekt, då resultatet kan ställas i relation till dessa för att se skillnader eller 

likheter mellan medias framställningar då och nu, samt mellan lokaltidningar och riksmedia.  

Forskning om utbildning och dess utveckling  

Eftersom uppsatsen studerar undervisningsideal så presenteras även forskning som berör 

utbildningens utveckling. Det ger en bakgrundsförståelse för hur undervisningen tagit form 

genom historien, vilket kan ställas i relation till vilka ideal som mediedebatten förmedlar idag. 

Wahlström redogör för en utvecklingsprocess över hur olika traditioner har präglat 

undervisningen. Hon menar att det är utifrån dessa traditioners idéer som den nuvarande 

utbildningen uppstått. Antiken benämns som den tidsepok då idéer om utbildningens 

organisation uppstod och spreds vidare. Två kunskapsformer ansågs vara centrala, trivium 

innehållandes retorik, logik och grammatik, samt qvadrivium med fokus på aritometik, 

geometri, astronomi och fysik. Under 1700-talet blev det viktigare med filosofi och den antika 

kulturen, i början av århundradet ansågs detta främst vara till för individernas personliga 

utveckling, men senare kom även samspelet mellan människor att betonas. På 1800-talet blev 

moral och etik viktigare, där fostrandet av moralisk värdegrund ansågs vara centralt. En 

hermeneutisk filosofisk utgångspunkt fick sedan genomslag och påverkade 

undervisningsidéerna i hög grad under 1900-talet, där en skiljelinje uppstod mellan 

naturvetenskap (precisa vetenskaper) och humaniora (tolkande vetenskaper).18 

 
18 Wahlström, Ninni (2016), Läroplansteori och didaktik, S. 11–17. 
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Englund diskuterar kunskapsfrågan och utbildning i mer modern historia, där han utifrån 

utbildningspolitiken belyser hur det svenska skolväsendet förändrats. Under en lång tid efter 

andra världskriget influerade framförallt socialdemokratin och till viss del liberala krafter 

skolväsendet. Utbildningen ansågs vara en viktig institution för att fostra medborgare och 

främja jämlikhetsvärderingar. Under 80-talet och framåt har dock ett ökat inflytande ifrån 

nyliberala och konservativa krafter påverkat skolväsendets utveckling, vilket bland annat tagit 

sig uttryck genom ökad individuell valfrihet, marknadsorientering samt betoning på 

faktakunskaper. Englund konstaterar även att skolväsendets utveckling sker i samspel med 

utbildningspolitiken, vilket i sin tur hör samman med större politiska processer.19 

Englund har även fördjupat sig i hur ämnena historia och samhällskunskap utvecklats. Han 

delar in denna utveckling i tre olika perioder vilka benämns som utbildningskonceptioner. 

Den första perioden trädde fram i början av 1900-talet och benämns som den patriarkala 

konceptionen. Dominerande för konceptionen var åsikten om att utbildningen främst ska 

integrera och bilda arbetande medborgare in till det rådande och växande industrisamhället. 

Det handlar både om praktiska kunskaper och om bildning av särskilda värderingar som 

ansågs främja arbetsplikt, ansvarstagande och fosterlandsstolthet. Nästa konception är den 

vetenskapliga rationella som tog form och utvecklades under andra världskriget. För denna 

konception uppstod en ökad tonvikt på kunskapsfrågan där en vetenskaplig kunskap skulle 

förmedlas. Det existerade även en inställning om utbildning för utveckling av demokratiska 

värderingar, vilket framförallt tog sig uttryck efter andra världskriget. Den sista konceptionen 

som Englund belyser är den demokratiska, som tog alltmer plats under andra halvan av 1900-

talet. Denna inriktning förespråkar att utbildningen främst bör förbereda eleverna på en 

individuell utveckling, så att de senare kan agera som aktiva medborgare. I detta låg även en 

utveckling samt ökad betoning på demokratiska värderingar.20 

Redogörelsen över utbildningens innehåll genom historien ger en övergripande bild över hur 

idéer om undervisningen har utvecklats. Med avstamp i denna kunskapskontext kan uppsatsen 

studera vilka idéer och perspektiv som tar sig uttryck i samtida mediedebatten. Det blir alltså 

en relevant bakgrund att vara medveten om och jämföra mot mediedebattens framställningar. 

I teoriavsnittet presenteras ytterligare perspektiv om hur utbildningen organiserats genom 

historien samt vad som influerat den. Dessa innefattar mer specifika dimensioner av idéer som 

 
19 Englund, Tomas (1996), Utbildningspolitiskt systemskifte, S. 20–22.  
20 Englund, Tomas (2005), Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, S. 258–285. 
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fungerar som analytiska för uppsatsen. Den bakgrundskontext som presenteras här fördjupas 

alltså ytterligare i teoriavsnittet.  

Metod 

Avgränsningar och urval 

Att studera all media faller på sin orimlighet och därför genomförs en rad olika urval. 

Svensson och Arhne menar att det oftast inte går att undersöka hela det fält som en studie 

ämnar undersöka, istället är en avgränsning nödvändig till specifika fall som utgör en del av 

det fenomen som studien intresserar sig för.21 För uppsatsen utgör tidningsmedia detta fall. 

Tidningar utgör idag en stor del av mediesamhället och ses som ett relevant material för att 

studera ett mediefenomen. Att studera alla Sveriges tidningar är dock ett alldeles för 

omfattande och därför fokuseras ett urval till Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter. Valet av dessa tidningar har två motiveringar. För det första är alla tre stora 

tidningsmedier som därmed når ut till många. Därför utgör de ett bra material för att förstå hur 

olika idéer om undervisningen sprids till medborgarna. För det andra, så har tidningarna olika 

ideologiska inriktningar. Studien har inte valt att fokusera på vad olika politiska ideologier 

belyser för undervisningsideal, men det går inte att komma ifrån att sådana inslag spelar roll 

över vilka idéer som presenteras. Därför är det också relevant att materialet består av medier 

som influeras av olika politiska inriktningar. Aftonbladet skriver själva att deras ledarsida 

håller en socialdemokratisk inriktning och Svenska Dagbladet belyser att de är obundna 

moderater med en blandning av liberalism och konservatism.22 Dagens Nyheter i sin tur 

beskriver sig som obundna liberaler.23 Om bara en av tidningarna hade analyserats så är det 

möjligt att undersökningens resultat påverkats av en ideologisk inriktning. Genom att 

undersöka tre tidningar med olika ideologiska perspektiv, är förhoppningen att 

framställningarna inte ska domineras av en viss ideologisk ståndpunkt.  

Innan analysen i sin helhet genomfördes en begränsad pilotstudie av tidningarnas innehåll, 

genom denna blev det tydligt att det är svårt att utkristallisera undervisningsideal i 

tidningarnas nyhetsartiklar. Olika idéer om undervisningen framstår tydligare i debatt-, 

ledare-, kultur- och insändarsidorna, där olika skribenter tillåts reflektera och resonera. Efter 

 
21 Svensson, Per & Ahrne, Göran (2015), Handbok i kvalitativa metoder, S. 22. 
22 ’’Om Aftonbladet’’, i Aftonbladet 19/10 2019. Hämtad 2019-11-28 från 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet 
22’’Välkommen till Svenska Dagbladet’’, i Svenska Dagbladet. Hämtad 2019-11-28 från 

https://kundservice.svd.se/omsvd/ 
23 ’’Om Dagens Nyheter’’, i Dagens Nyheter 28/2 2008. Hämtad 2019-11-28 från 

https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://kundservice.svd.se/omsvd/
https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/
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pilotstudien riktades urvalet därför helt mot debatt-, ledare-, kultur- och insändarsidorna i de 

valda tidningarna.  

Ett annat viktigt urval är vilken tidsperiod som studeras. Studien utgår ifrån ett nutida 

problemområde, i form av att den vill förstå hur media förmedlar undervisningsideal som kan 

få en vidare betydelse i dagens samhälle. Det är med andra ord inte en historisk framställning 

av undervisningsideal som intresserar studien, utan snarare hur idéerna förmedlas idag. Därför 

är det år 2019, samma år som uppsatsen påbörjades, som undersöks. För en fullständig 

förståelse över nutidens mediedebatt är det dock rimligt att även förstå och diskutera hur en 

utveckling skett över tid. En sådan förståelse kan den tidigare forskningen bidra med, genom 

studier som undersökt medias framställningar av skolväsendet under 90- samt 00-talet.  

Perioden som studeras är 1/1 till 30/11 2019. December månad har utelämnats av två olika 

skäl. För det första så påbörjades analysen av empirin i december månad och därmed var det 

till en början enbart möjligt att analysera tidningsmaterial fram till sista november. För det 

andra publicerades en PISA-undersökning i början av december månad. Sådana 

undersökningar kommer vart tredje år och får stor lyskraft i media. Det kan tyckas vara 

särskilt relevant att då studera denna period, men i detta fall riskerar det att ge en skev bild av 

den vardagliga mediedebatten om undervisningsidéer. Ska framställningarna om PISA 

studeras bör det snarare vara en del av studiens syfte, där i så fall även tidigare års mätningar 

undersöks.  

Insamling av material 

Studiens material består alltså av debatt-, ledare-, kultur- samt insändarsidorna under 

tidsperioden från första januari till sista november år 2019 i Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter. Detta material har sökts fram genom databasen ’’mediearkivet’’ som 

bland annat innehåller svenska dagstidningar. Respektive tidning har sökts fram separat där 

följande sökord har använts: ’’skola’’, ’’skolor, ’’utbildning’’, och ’’undervisning’’. Det 

innebär att alla artiklar i respektive tidning som nämner något av dessa ord har gett sökträff. 

Majoriteten av sökträffarna handlade därför om annat än undervisning, och därför 

genomfördes en tolkande urvalsprocess. Detta genom att läsa rubriken samt i vilket 

sammanhang sökorden används, för att sortera ut det innehåll som berör undervisning och 

därmed är relevant för en fördjupad analys. Det går heller inte att välja vilka delar i 

tidningarna som ska ge sökträff, vilket innebär att annat innehåll än debatt-, ledare-, kultur- 

och insändarsidor har gett träff. Dessa har därmed också valts bort vid det tolkande urvalet. 

De relevanta artiklarna, som alltså berör rätt delar i tidningarna samt handlar om 
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undervisning, har därmed vid sökprocessen sorterats ut genom ett tolkande urval. I följande 

tabell illustreras sökresultatet. 

Tabell 1 sökresultat 

Svenska Dagbladet. Totalt antal sökträffar: 1 635. Sparade artiklar efter urval: 57. 

Dagens Nyheter. Totalt antal sökträffar: 1 763. Sparade artiklar efter urval: 54. 

Aftonbladet. Totalt antal sökträffar: 731. Sparade artiklar efter urval: 31. 

Totalt: Totalt antal sökträffar: 4 129. Sparade artiklar efter urval: 142. 

 

Uppsatsens empiri består alltså av 142 artiklar som efter ett stort antal sökträffar sorterats ut i 

en tolkande urvalsprocess. Referenser till dessa artiklar finns i referensavsnittet. Den 

tillämpade sökmetoden innebär att om det finns ett innehåll i tidningarna som är relevant för 

studien men som inte har använt något av dessa sökord så har dessa artiklar missats. Sökorden 

är dock väldigt generella och bör i hög grad finnas med vid diskussion om skola och 

utbildning. Att ett stort antal relevanta artiklar inte skulle använda dessa ord är osannolikt. 

Idé och ideologianalys 

Uppsatsen tillämpar en idé- och ideologianalytisk metod, vilket handlar om att studera olika 

idéströmningar i en utvald kontext. Eftersom undervisningsideal består av olika idéer om 

undervisningens innehåll, arbetsmetoder och syfte, så framstår metoden som lämplig för att 

studera fenomenet. En sådan metod kan använda tre olika infallsvinklar, beskrivande, 

förklarande och idékritisk. Det beskrivande perspektivet syftar till att försöka analysera och 

beskriva hur de olika idéerna framställs. Den förklarande infallsvinkeln vill istället undersöka 

orsaker och konsekvenser, och det idékritiska perspektivet handlar om att kritisk granska olika 

ideologiska framställningar. 24 Denna studie är en beskrivande idéanalys, där ett tolkande 

perspektiv intas för att analysera och skildra vilka undervisningsideal som framkommer i 

mediedebatten.  

För att förstå en idé och ideologianalys är det centralt att vara medveten om två 

grundläggande principer. Den första principen är att analysen inspireras av ett hermeneutiskt 

perspektiv. Det innebär en tro på att människan skapar mening och en vidare betydelse genom 

att nyttja språket. Detta går hand i hand med studiens problemområde som till stor del grundar 

sig på att uppfattningar i offentligheten är viktiga att studera eftersom de får en vidare mening 

i samhället. Den andra principen är att olika idéer i människors användning av språket även 

kan studeras indirekt. Det går nämligen att på djupet studera språket för att förstå 

 
24 Bergström, Göran & Svärd, Per-Anders (2018), ’’Idé- och ideologianalys’’, i (red), Boréus, Kristina & 

Bergström, Göran, Textens mening och makt, S. 140–144. 
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underliggande åsikter och inställningar.25 För studien innebär det till exempel att även om 

mediedebatten inte ordagrant belyser en ren definition av ett undervisningsideal, så går det att 

genom en noggrann analys genomföra en tolkning över hur sådana idéer framstår som 

bakomliggande resonemang. 

En idé och ideologianalys kan praktiskt tillämpas genom olika former av 

analysgenomförande. Denna uppsats använder ett idealtypiskt analysverktyg. Ett sådant 

analysverktyg konstruerar först ett analysschema av olika idealtyper utifrån teoretiska 

perspektiv eller tidigare forskning. Detta analysschema, appliceras sedan på empirin vid 

analysen. Konstruktionen av analysschemat kräver en noggrann inläsning samt bearbetning av 

teorier eller tidigare forskning på ämnet, för att sedan utifrån det utkristallisera typiska 

kännetecken eller ’’ideal’’ för det studerade fenomenet.26 I denna uppsats genomförs detta i 

teoriavsnittet, där en bred teoretisk diskussion presenteras som slutligen landar i en 

konstruktion av ett analysschema med tre idealtypiska ’’undervisningsideal’’. Bergström och 

Svärd betonar att ett sådant analysschema ska betraktas som en hårdragen tankebild utifrån 

teorier eller tidigare forskning. Idealen i analysschemat ska därmed inte betraktas motsvara en 

verklighet, utan snarare som ett tankeverktyg som ger möjligheten att analysera en empiri. 27   

Analysgenomförandet 

Analysfrågorna som redogjordes i inledningen vägleder analysgenomförandet. 

- Vad framställs vara ett idealt undervisningsinnehåll i mediedebatten? 

- Hur ska detta läras ut enligt mediedebatten?  

- Varför ska utbildningen se ut på detta sätt, vad är undervisningens mål enligt 

mediedebatten? 

Analysgenomförandet sker i tre steg. I första steget analyseras varje artikel var för sig i 

relation till analysfrågorna. Det handlar om att tolka respektive artikels undervisningsidéer 

utifrån vad de besvarar i relation till vad, hur och varför. I nästa analyssteg jämförs artiklarnas 

svar på frågorna med varandra. Genom att jämföra artiklarnas svar på analysfrågorna kan 

liknande framstående idéer sorteras till gemensamma teman. Det är sådana teman som formar 

framträdande undervisningsideal i mediedebatten. Första två analysstegen är därmed en 

induktiv empirisk analys. Där artiklarna först var för sig tolkas utifrån dess svar på 

 
25 Bergström & Svärd (2018), S. 139. 
26 Bergström & Svärd (2018), S. 147–150. 
27 Bergström & Svärd (2018), S. 147–150. 
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analysfrågorna, för att sedan jämföras med varandra i syfte att sortera fram teman som utgör 

framstående undervisningsideal i mediedebatten. 

Efter första två analysstegen har alltså undervisningsidealen i mediedebatten kategoriserats 

fram. Det är därmed dags för det sista analyssteget, som är en jämförelse mellan 

mediedebattens ideal och teoretiska undervisningsidealen. Som tidigare förklarats, så 

presenteras ett brett teoriläge, där ett analysschema konstrueras med teoretiska 

undervisningsideal. Dessa teoretiska undervisningsideal i analysschemat jämförs i sista 

analyssteget utifrån likheter och skillnader med idealen som utkristalliserats i mediedebatten. 

Idealtyperna i analysschemat är också kategoriserade utifrån analysfrågorna vad, hur och 

varför. Det möjliggör en smidig jämförelse, där analysschemat och mediedebattens ideal kan 

jämföras utifrån deras svar på respektive fråga. En utförlig presentation av analysschemats 

idealtyper samt dess applicering på mediedebattens undervisningsideal beskrivs under 

teoriavsnittet. 

Följande tre analyssteg tillämpas: 

1. Artiklarnas undervisningsidéer tolkas och kategoriseras var för sig utifrån sina svar på 

analysfrågorna om vad, hur, varför. 

2. Alla artiklars svar på respektive analysfråga jämförs med varandra för att utkristallisera 

teman med gemensamma idéer som utgör undervisningsidealen i mediedebatten. 

3. Undervisningsidealen i mediedebatten jämförs mot analysschemats idealtyper. 

Studiens trovärdighet 

Svensson & Ahrne beskriver att en av forskarnas absolut viktigaste uppgifter är att skriva och 

förklara på ett övertygande och transparent sätt, för att studiens genomförande och resultat ska 

vara trovärdiga. Transparent inom detta sammanhang handlar om att vara tydlig över hur 

studien har genomförts och belysa eventuella hinder som uppstått på vägen.28 Genom att 

noggrant förklara urvalen, sökprocessen och analysgenomförandet så är studiens förhoppning 

att detta kriterium uppfylls. Uppsatsens ambition är därmed att det som läsare enkelt går att 

förstå studiens genomförande. När det gäller kvalitativa analyser så genomför forskaren ofta 

tolkningar av olika slag.29 Denna studie är inget undantag, där tolkningar av både teori och 

empiri genomförs. Den subjektivitet som tolkandet innebär kan problematisera studiens 

reliabilitet, eftersom det finns en risk att en annan person hade gjort andra tolkningar och 

 
28 Svensson & Ahrne (2015), S. 24–25. 
29 Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2015) ’’Att analysera kvalitativt material’’, i (red.), Svensson, Per & 

Ahrne, Göran, Handbok i kvalitativa metoder, S. 234–236. 
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därmed kommit fram till ett annat resultat. Återigen blir transparensen viktig för att bidra med 

förståelse över tolkningarnas uppkomst, men också för att motivera dem. Därför kommer 

resultatavsnittet innehålla mycket citat för att vara transparent över hur undervisningsidéerna 

tar sig uttryck i mediedebatten, men också för att belysa utifrån vad tolkningarna uppstått. Ett 

annat sätt som studien tillämpar för att inte låta subjektiviteten styra allt för mycket är att utgå 

ifrån analysfrågorna. Det gör analysen strukturerad och styrd, vilket i sin tur begränsar 

subjektivitetens roll, även om den oundvikligt finns där. Analysfrågorna stärker dessutom 

studiens validitet eftersom de möjliggör att utreda grundläggande undervisningsidéer, vilket 

ligger i linje med studiens utgångspunkter. Genom att dissekera artiklarna utifrån vad, hur och 

varför, kan därmed en träffsäker analys av artiklarnas undervisningsidéer genomföras. 

En relevant fråga att ställa vid en metodreflektion är om genomförandet verkligen kan få fram 

ett resultat som besvarar studiens problemområde. Studien vill bringa förståelse om vilka 

undervisningsidéer som förmedlas i mediedebatten, men att studera all media är för 

omfattande. Det går därför att ifrågasätta om studien verkligen undersöker en hel mediedebatt 

när enbart tre tidningar undersöks. Studien argumenterar dock för att en tillräckligt bred 

empiri analyseras för att kunna generalisera resultatet till en större mediedebatt. Detta 

eftersom tidningarna är tre av Sveriges största, där också ett rikligt antal artiklar studeras. 

Dessutom, så innehar dessa tidningar olika ideologiska inriktningar, vilket i sin tur garanterar 

att en specifik ideologisk inriktning inte präglar det studerade materialet.  

Teoretiska perspektiv  

Ett idealtypiskt analysverktyg kräver ett brett teoriavsnitt bestående av olika inriktningar som 

sedan tolkas och konstruerar ett analysschema med idealtyper. Därför presenterar detta 

teoriavsnitt först ett brett teoriläge som därefter tolkas utifrån huvuddrag av likheter och 

skillnader, vilket resulterar i ett analysschema bestående av tre olika undervisningsideal. Den 

teoretiska diskussionen om utbildning är oerhört bred och kan utgöra nästan en oändligt lång 

redogörelse. Därför har en avgränsning varit nödvändig. Tre olika ingångar presenteras vilka 

är; lärandeteorier, läroplanskoder och utbildningsfilosofier. Varför just dessa inriktningar 

presenteras motiveras under varje enskild teori. 

 

Lärandeteorier  

Lärandeteorier består av olika vetenskapliga och pedagogiska perspektiv över hur människan 

som lärande art tar till sig kunskaper eller förmågor. Säljö menar att fyra olika lärandeteorier 
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haft ett stort inflytande över skolväsendets utveckling, både generellt men också specifikt över 

hur undervisningen organiserats i olika syften. Dessa inriktningar är behaviorism, kognitivism, 

pragmatism, och sociokulturella perspektivet.30 Lärandeteorierna bidrar med en kunskap om 

övergripande teoretiska perspektiv över människans lärande natur, som i sin tur influerar 

utbildningen, och därför är teorierna också relevanta att redogöra i detta teoriavsnitt.  

Inom behaviorism framställs inlärningsbeteenden som centralt för undervisningen. Betingning 

och respons är två centrala begrepp. Betingning handlar om att olika situationer anses trigga 

inlärda beteenden, och respons handlar om att omedelbar återkoppling, positiv eller negativ, 

främjar inlärda beteenden. Utifrån detta perspektiv på inlärda beteenden ska utbildningen 

konstruera situationer som triggar inlärning med omedelbar respons. Läraren intar en ledande 

roll med instruktioner som ska trigga beteendesituationer, samt arbetar med mätbart material 

där det går att ge omedelbar respons på elevernas svar. Behaviorism utvecklades utifrån en 

positivistisk och logisk empiristisk vetenskapssyn. Kunskapssynen enligt behaviorismen blir 

därför också kvantifierbar och naturvetenskaplig, där reflektion eller andra mer abstrakta 

kunskapsformer inte får samma lyskraft.31  

Kognitivism betonar kognitiv förståelse före förmedling av kvantifierbar kunskap. Denna 

tradition tror på människan som en förnuftig varelse som inhämtar kunskap och processar den 

i relation till sina tidigare erfarenheter. Begreppet assimilation handlar om detta, nämligen att 

ta till sig kunskaper som skapas och utvecklas genom att processas med erfarenheter. Nästa 

steg är ackommodoation, som handlar om att erfarenheterna påverkar olika sätt att både tänka 

och agera på. I utbildningen bör därför innehållet anpassas utifrån individernas erfarenheter. 

Det anses även vara viktigt att möta omvärlden och andra individer, eftersom det leder till ett 

framtvingande av att ta ställning i olika frågor. Detta innebär en syn på undervisningsformer 

som betonar aktiva arbetsprocesser, varpå individerna ska inhämta information samt bearbeta 

denna. Lärarens roll blir att agera som stöd i elevernas aktiva arbetsprocesser.32 

Pragmatism påminner om kognitivism då den till stor del också grundar sig i individens 

utveckling av olika förmågor, med en utbildning som grundar sig i aktiva arbetsprocesser. 

Denna lärandeteori lägger dock större vikt vid’’learning by doing’’ vilket handlar om en 

sammanslagning av teoretisk kunskap och praktik. Den teoretiska kunskapen ska bearbetas 

 
30 Säljö, Roger (2012), ’’Den lärande människan – teoretiska traditioner’’, i (red.), Lundgren, Ulf, Säljö, Roger & 

Liberg, Caroline, Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare, S. 139–144. 
31 Säljö (2012), S. 144–159. 
32 Säljö (2012), S. 159–177. 
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genom praktiska metoder för en fördjupad meningsfull förståelse. Vardagsnära kunskaper 

som är nära människors erfarenheter anses vara särskilt viktigt att lära sig. Kommunikation 

framställs som centralt samt även olika former av problemlösningar. Allt detta syftar slutligen 

till att genom utbildning förbereda individer på ett demokratiskt samhälle, vilket även innebär 

att skolan i sig bör fungera som en demokratisk institution.33  

Även det sociokulturella perspektivet betonar aktiva arbetsprocesser där eleverna ska ta fasta 

på sina erfarenheter för att utveckla kognitiva förmågor. Det som främst skiljer det 

sociokulturella perspektivet från kognitivism och pragmatism är att den i högre grad betonar 

vikten av kulturella möten. Mediering blir här ett centralt begrepp, som innebär att människan 

inhämtar olika former av redskap i vardagen när de försöker integrera, förstå samt agera i 

samhället. Dessa redskap kan exempelvis vara sådant som språkliga kunskaper, men det kan 

även vara materiella ting. Ett annat centralt begrepp är appropriering, som handlar om att ta 

till sig kulturella kunskaper genom medierande redskapen, med andra ord att bilda 

erfarenheter utifrån redskapen och därmed ta till sig kunskaper. Detta sker hela tiden vid 

möten i samhället, således utvecklas individer ständigt i vardagen. Skolan behövs dock för att 

lära ut specifika former av kunskap som inte förmedlas i vardagslivet. Det kan exempelvis 

handla om mer specificerade termer, som att förstå ett ekonomisystem eller dylikt. För att lära 

sig sådant bör därmed utbildningen syfta till att begreppsliggöra världen, där läraren ska agera 

stöd för att lära ut sådana fundamentala ting som individer sedan fäster uppmärksamhet på 

och utvecklar vid integrerade möten.34 

Läroplanskoder  

Läroplanskoder består av olika principer som organiserar undervisningen och därmed präglar 

utbildningens innehåll, kunskapssyn och syften. Lundgren beskriver fyra olika koder som 

präglat undervisningen under olika tider, den klassiska, realistiska, moraliska och rationella 

läroplanskoden.35 Englund menar dock att en dimension saknas bland dessa fyra koder och 

lanserar även den medborgerliga läroplanskoden.36 Koderna bidrar alltså med en kunskap 

över hur olika principer styrt utbildningen under olika tider, och blir därför relevant som 

teoretisk input för studien. 

 
33 Säljö (2012), S. 177–185. 
34 Säljö (2012), S. 185–196. 
35 Lundgren (1989), S. 100.  
36 Englund (2005), S. 111–117. 
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Den klassiska koden ser utbildningen som en form av kulturell bildning av främst traditionella 

värden utifrån en västerländsk kultur. I detta ingår även klassiska språk, så som latinet. 

Undervisningen baseras därmed på att förmedla ett traditionellt västerländskt kulturarv som 

består av en given klassisk kunskap samt värderingar, i syftet att bevara den rådande nationen. 

Den realistiska läroplanskoden liknar den klassiska eftersom det även här är givna 

faktakunskaper som ska förmedlas. På så vis liknar dessa två läroplanskoder också den 

behavioristiska lärandeteorin, eftersom alla tre betonar en given kunskapsförmedling. Den 

realistiska koden ser dock inget värde i att förmedla ett kulturarv som den klassiska koden 

poängterar. Istället ska utbildningen främst förmedla en given och verifierbar kunskap som 

anses vara viktig för att begripa omvärlden. Den moraliska läroplanskoden liknar mer den 

klassiska koden då den syftar till att förmedla särskilda värderingar genom utbildningen. När 

Lundgren utkristalliserade denna kod var det en västerländsk kultur med kristna värden samt 

en fosterlandskänsla som främst skulle förmedlas.37 Linde menar dock att denna läroplanskod 

kan få en ny tolkning efter andra världskriget, med en förskjutning ifrån kristendom och 

fosterlandsvärderingar till demokratiska värden.38  

Den rationella läroplanskoden påminner inte i särskilt hög grad om de andra koderna som 

ovan redogjorts, däremot finns det centrala likheter med lärandeteorierna kognitivism, 

pragmatism och sociokulturella perspektivet. Detta eftersom denna kod betonar aktiva 

arbetsmetoder för att utveckla elevernas förmågor utifrån deras egna behov, för att slutligen 

kunna integrera i samhällssystemet. Det framställs dessutom som viktigt att låta eleverna ta 

fasta i sina erfarenheter vid bearbetningen av olika arbetsformer.39 Den medborgerliga 

läroplanskoden kan ses som en utveckling av den rationella, då den också betonar utveckling 

av individers förmågor. Skillnaden är dock att denna kod i högre utsträckning betonar 

utbildning för demokratisk fostran, där det blir extra viktigt att utveckla elevernas kritiska 

tänk och reflektion för att sedan kunna agera som demokratiska medborgare.40 

Utbildningsfilosofier 

Perennialism, essentialism, progressevism och rekonstruktivism är beteckningar på olika 

utbildningsfilosofier. De rymmer skilda synsätt på vad som anses vara utbildningens syfte och 

dess centrala innehåll.41 Om läroplanskoderna är faktiska principer som går att utkristallisera i 

 
37 Lundgren (1989), S. 100. 
38 Linde (2012), Det ska ni veta!: En introduktion till läroplansteori, S. 40. 
39 Lundgren (1989), S. 100. 
40 Englund (2005), S. 117–126. 
41 Englund (2005), S. 223–225. 
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olika tiders uppsättningar av undervisning, så är utbildningsfilosofierna snarare olika idéer 

och uppfattningar om vad som bör ligga till grund för undervisningen. Genom 

utbildningsfilosofierna kan därmed en förståelse bildas om idéer som legat till grund för olika 

diskussioner om utbildningens verksamhet.  

Den perennialstiska utbildningsfilosofin påminner om två läroplanskoder, nämligen den 

klassiska och moraliska, detta eftersom det centrala syftet anses vara att förmedla och bilda 

eleverna genom givna värderingar. Främst handlar det om traditionella värden som anses 

existera i nationens historiska arv, där utbildningen genom denna förmedling ska verka för att 

bevara det rådande samhället.42 Den essentialistiska filosofin liknar i hög grad den realistiska 

koden men också behaviorismen, eftersom den grundar sig på en given kunskap som genom 

utbildningen ska förmedlas. Lärarna ska enligt denna filosofi vara ämneskunniga förmedlare 

av en vetenskaplig kunskap, där det råder strikta skiljelinjer mellan ämnesdiscipliner.43 Den 

progressivistiska filosofin ställer eleverna i centrum där aktiva arbetsprocesser anses utveckla 

deras förmågor. Genom sådana arbetsmetoder kan eleverna reflektera med sina erfarenheter 

och på så vis utvecklas på ett personligt plan, där de lär sig att hantera olika situationer och 

förmågor.44 Denna filosofi är på så vis mycket lik den rationella läroplanskoden, men också 

kognitivism, pragmatism och sociokulturella perspektivet, eftersom alla betonar utveckling av 

individers förmågor genom aktiva arbetsprocesser. Rekonstruktivism är i sin tur mycket lik 

den medborgerliga koden, som också betonar individens kognitiva utveckling men med en 

ökad betoning på demokratisk fostran där kritisk värdering blir centralt. Demokratisk fostran 

handlar inte enligt rekonstruktivister i första hand om att förmedla vissa värden, utan snarare 

att individer ska lära sig att självständigt ta ställning i olika frågor och kritiskt värdera samt 

reflektera.45 

Tre undervisningsideal och analysschemat 

I redogörelsen av de olika lärandeteorierna, läroplanskoderna samt utbildningsfilosofierna är 

det tydligt att flera innefattar liknande idéer och perspektiv. Med denna utgångspunkt är det 

möjligt att utkristallisera ett antal undervisningsideal som flera av dessa inriktningar delar. De 

tre undervisningsidealen som urskiljs är därmed förankrade i flera teoretiska inriktningarna 

 
42 Englund (2005), S. 237–238. 
43 Englund (2005), S. 235–237. 
44 Englund (2005), S. 229–234 
45 Englund (2005). S. 238–244. 
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och det handlar om renodlingar av dessa. Undervisningsidealen motsvarar med andra ord inte 

fullt ut dessa teorier, däremot gemensamma grundläggande synsätt.   

De tre undervisningsidealen som genom tolkning utkristalliseras benämns som 

kunskapsidealet, värdeidealet och individidealet. I tabellen nedan redogörs dessa mer 

utförligt, och det framgår även vilka teorier som ligger till grund för respektive ideal. Varje 

undervisningsideal presenteras i tabellen utifrån dess svar på analysfrågorna. Detta för en 

tydlig presentation av undervisningsidealen men också för att underlätta analysarbetet. Under 

tabellen följer en motivering och förklaring till de olika idealen. 

Tabell 2 Analysschema undervisningsidealen 

Undervisningsideal. Kunskapsidealet. Värdeidealet. Individidealet. 
Teoretiska 

inriktningar. 

Lärandeteorier: 

Behaviorism. 

 

Utbildningsfilosofier: 

Essentialsim. 

 

Läroplanskoder: Klassiska, 

realistiska. 

Utbildningsfilosofier: 

Perrenialism. 

 

Läroplanskoder: 

Moraliska, Klassiska. 

Lärandeteorier: Kognitivism, 

pragmatism, sociokulturella 

perspektivet. 

 

Utbildningsfilosofier: 

Progressivism, 

rekonstruktivism. 

 

Läroplanskoder: Rationella, 

demokratiska. 

Vad framställs vara ett 

idealt 

undervisningsinnehåll? 

Kunskapsfokus, förmedling 

av kunskaper, 

faktakunskaper, vetenskaplig 

förståelse. 

Givna värderingar, 

faktamässiga värden. 

Underlag till aktiva 

arbetsmetoder, utveckling av 

förmågor, underlag som tar 

fasta på individernas 

erfarenheter. 

Hur ska detta läras ut? Kunskapsförmedling, 

inpräntning, lärarroll som 

överförare av kunskap. 

Förmedla och inpränta 

värderingar, lärarroll som 

överförare av värderingar 

och särskilda fakta. 

Aktiva arbetsmetoder, 

kommunikation, pröva 

förmågor, problemlösning, 

lärarroll som stöttare i elevers 

aktiva lärandeprocess. 

Varför ska 

utbildningen se ut på 

detta sätt och vad är 

undervisningens mål? 

Bilda en kunskapsförståelse 

av världen. Förmedling av 

kunskap anses vara det 

primära sättet för människan 

att utvecklas genom. 

Utbildning som en 

fostrande institution av 

samhällets värderingar, 

garant för nations- & 

samhällsbevarande. 

Utbildning för att utveckla 

individers fullständiga 

förmågor, för att de slutligen 

kan träda fram i 

samhällssystemet. 

Kunskapsidealet 

Detta undervisningsideal baseras på en inställning om att undervisningen ska vila på en 

vetenskaplig förståelse av världen. Centralt är att läraren ska förmedla en given kunskap som 

eleverna i sin tur ska inpränta. Detta eftersom en sådan kunskapsförståelse anses vara viktig 

för att begripa världen. Det anses också vara det primära tillvägagångsättet som elever lär sig 

kunskaper genom. Lärandeteorin behaviorism, utbildningsfilosofin essentialism, samt 

klassiska och realistiska läroplanskoderna är de inriktningar som knyts till detta ideal. 

Behaviorismens kunskapssyn liknar detta undervisningsideal i hög grad eftersom teorin är 

sprungen ur positivismen. Enligt behaviorismen ska eleverna genom inlärda beteenden 
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inpränta en given (kvantifierbar) kunskap. Utbildningsfilosofin essentialism samt den 

realistiska läroplanskoden är svåra att separera ifrån varandra, eftersom båda anser att 

utbildningens centrala roll är att förmedla en vetenskaplig objektiv kunskap. Den klassiska 

läroplanskoden skiljer sig ifrån dessa då den betonar förmedling av vissa former av kulturella 

arv. Anledningen till att denna kod hänförs till detta undervisningsideal är att den även 

grundar sig på en kunskapssyn med en klassisk vetenskaplig kunskap.  

Värdeidealet  

Detta undervisningsideal ser förmedling av värderingar som undervisningens centrala uppgift. 

Dessa värderingar, som ibland även kan vara en särskild fakta, ska förmedlas genom 

undervisningen och inpräntas av eleverna. Genom denna process kan utbildningen garantera 

att nya generationer stödjer det rådande samhällssystemet. Det finns ingen lärandeteori som 

delar detta ideal, däremot både läroplanskoder och en utbildningsfilosofi. Den perennialistiska 

utbildningsfilosofins grunder är att utbildningen ska förmedla ett särskilt kulturarv för att 

bilda eleverna till det rådande samhället. Detta liknar den moraliska läroplanskoden, som 

också ägnar fokus åt att förmedla särskilda typer av värderingar genom utbildningen. 

Lundgren redogör att det för denna kod tidigare handlade om religion och fosterlandskänslor, 

men Linde menar även att det senare kom att handla om demokratiska värden. Slutligen så går 

det även att koppla den klassiska läroplanskoden till detta undervisningsideal. Detta kan verka 

en aning tveksamt eftersom den även knyts till kunskapsidealet. Anledningen är att den lägger 

tonvikt på bildning av ett kulturarv, vilket handlar om förmedling av specifika kunskaper för 

att fostra särskilda värden. Denna kod förmedlar därmed både en given fakta, och särskilda 

värderingar. 

Individidealet 

Detta undervisningsideal betonar varken en given fakta eller värderingar. Istället fokuserar 

den på individernas egenarter där undervisningen ska utveckla varje persons förmågor så att 

denne kan träda fram i samhället. Det handlar om att genom aktiva arbetsprocesser utveckla 

individernas kognitiva förmågor. Som stöd för detta ideal finns flera lärandeteorier i form av 

kognitivism, pragmatism och det sociokulturella perspektivet. Dessa fokuserar på individen 

och menar att utveckling sker genom aktiva arbetsmetoder där kunskap processas med 

tidigare erfarenheter. Givetvis finns det några centrala skillnader mellan dessa teorier, där 

exempelvis det sociokulturella perspektivet lägger större vikt vid kulturella möten, medan 

pragmatism betonar samspelet mellan teori och praktik. Trots det framträder ett gemensamt 

ideal med fokus på individers utveckling för att de slutligen ska träda fram i 
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samhällssystemet. Det finns även ett antal utbildningsfilosofier och läroplanskoder som syns i 

detta ideal, nämligen de progressivistiska och rekonstruktiviska filosofierna respektive 

rationella och demokratiska koderna. Den progressivistiska filosofin och rationella koden 

framstår som mycket lika varandra då båda betonar en utveckling av individers förmågor 

genom aktiva arbetsprocesser. Den rekonstruktivistiska filosofin samt den demokratiska 

koden påminner också om varandra i hög grad. Båda inriktningarna betonar nämligen 

individernas utveckling av förmågor, men trycker även på demokratins betydelse, med kritisk 

granskning och reflektion som anses vara viktiga aspekter. 

Applicering av analysschemat på mediedebatten 

I metodavsnittet beskrevs att artiklarna först var för sig tolkas utifrån dess svar på 

analysfrågorna, för att sedan jämföras med varandra för att utkristallisera gemensamma 

undervisningsideal. Dessa undervisningsideal ställs sedan mot teoriläget, alltså idealen i 

analysschemat. Eftersom idealen i analysschemat också är kategoriserade utifrån 

analysfrågorna så kan en smidig jämförelse genomföras. Undervisningsidealens olika svar på 

respektive fråga i mediedebatten ställs mot idealen i analysschemats respektive svar. Alla 

ideal i mediedebatten och analysschemat jämförs alltså mot varandra i relation till dess svar 

på varje analysfråga. Det handlar om att dra paralleller med likheter och skillnader mellan 

mediedebattens undervisningsideal och analysschemats svar på analysfrågorna. Med en sådan 

jämförelseanalys kan därmed en förståelse bildas om undervisningsidealen i mediedebatten 

innehar liknande idéer som det teoretiska läget, samt i så fall på vilka sätt. Genom jämförelsen 

placeras därmed mediedebattens undervisningsideal in i en teoretisk kontext varpå dess 

innehåll tolkas och får en vidare innebörd.  

Resultatavsnitt 
Analysen genomförs i tre steg som beskrivits i metodavsnittet. 

1. Artiklarnas undervisningsidéer tolkas och kategoriseras var för sig utifrån sina svar på 

analysfrågorna om vad, hur, varför. 

2. Alla artiklars svar på respektive analysfråga jämförs med varandra för att utkristallisera 

teman med gemensamma idéer som utgör undervisningsidealen i mediedebatten. 

3. Undervisningsidealen i mediedebatten jämförs mot analysschemats idealtyper.  

Det är dock enbart analyssteg tre som presenteras i texten. De första två analysstegen utgör 

inte något intressant resultat i sig. Funktionen för dessa två frågor är snarare att utkristallisera 

undervisningsidealen i mediedebatten, för att möjliggöra det sista analyssteget, där dessa ideal 
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placeras in i en teoretisk kontext och får en vidare inramning. Det relevanta innehållet ifrån 

första två analysstegen presenteras också indirekt i analyssteg tre. Genom frekvent 

användning av citat vid beskrivningen av undervisningsidealen så är dessutom förhoppningen 

att läsarna får en klar bild av mediedebattens framställningar.  

När första två stegen analyserades framträdde tre dominerande teman i mediedebatten som i 

hög grad liknar analysschemats undervisningsideal. Det innebär att mediedebatten innefattar 

ett ideal som fokuserar på kunskap, ett ideal som betonar förmedling av värden, och ett ideal 

som i sin argumentation utgår ifrån individerna i undervisningen med betoning på aktiva 

arbetsprocesser. Eftersom dessa ideal i hög grad liknar idealtyperna i analysschemat så 

används samma beteckningar, det vill säga kunskapsidealet, värdeidealet och individidealet. 

Det finns dock även några skiljelinjer mellan dessa idealtyper i mediedebatten och 

analysschemat (vilket kommer att diskuteras). Dessa tre ideal dominerar mediedebatten 

genom att de utgör en absolut majoritet av de idéer som förespråkas i tidningarna. Idealen 

framställs dessutom utförligt i relation till varje analysfråga. Det är inte tydligt vilket av dessa 

ideal som får mest utrymme, istället framhålls idealen ungefär lika kontinuerligt i debatten. 

Att de teoretiska idealen i hög grad återspeglas i mediedebatten är egentligen inte särskilt 

förvånande eftersom teorierna i hög grad influerat undervisningens utveckling. 

Lärandeteorierna utgår ifrån olika idéer över hur människan som lärande varelse fungerar, och 

utifrån dessa teorier har sedan olika idéer konstruerats om ideala inlärningsprocesser. 

Läroplanskoderna är en teoretisk redogörelse över hur den faktiska utbildningen tagit sig i 

uttryck genom historien. Teorin om de olika utbildningsfilosofierna är baserade på hur idéer 

genom olika tider uttryckt sig i relation till undervisningens innehåll och syfte. Teorierna har 

därmed historiskt sett påverkat undervisningen, och än idag verkar alltså dess olika idéer vara 

aktuella i mediedebatten. Även om kunskaps-, värde- och individidealet dominerar innehållet 

i mediedebatten så finns det dock även tre andra ideal som går att urskilja, vilka är disciplin-, 

lärarens profession samt arbetsmarknadsidealet. Dessa skildras dock inte lika ofta som de 

övriga tre idealen, men framställs ibland vilket gör att de kategoriseras till enskilda 

undervisningsideal. De innehåller heller inte lika välutvecklade resonemang, vilket gör att de 

inte besvarar samtliga analysfrågor.  

I kapitlet presenteras och jämförs mediedebattens undervisningsideal mot analysschemats 

ideal i relation till varje analysfråga. Det innebär att idealens svar på respektive fråga 

diskuteras var för sig. Disciplin-, lärarens profession och arbetsmarknadsidealet innehåller 

dock inte utförliga svar till samtliga frågor. Därför presenteras de heller inte under varje fråga, 
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utan istället under den fråga som de i sina framställningar främst besvarar. Citaten som 

redovisas har valts ut eftersom de utgör bra exempel på hur olika idéer ofta återkommer i 

mediedebatten. Avslutningsvis besvaras studiens huvudfrågeställning, vilket fungerar som en 

form av slutsats utifrån svaren på respektive analysfråga. Efter det följer en diskussion om 

uppsatsens kunskapsbidrag, där resultatet även ställs mot forskningsläget och därmed placeras 

in i en ytterligare kontext. 

Vad framställs vara ett idealt undervisningsinnehåll i mediedebatten? 

Kunskapsidealet 

Förespråkare av kunskapsidealet förmedlar i mediedebatten en ganska ensidig syn på 

undervisningsinnehållet, vilket handlar om en betoning på kunskapsfokus, ofta med fördjupad 

ämneskunskap. Det innebär att kunskapsidealet i mediedebatten och analysschemat är överens 

om en snarlik syn på innehållsfrågan. Både i mediedebatten och teoriläget är det alltså 

kunskapsfokus som huvudsakligen framställs vara det primära undervisningsinnehållet. Erik 

Zsiga, kolumnist på SvD:s ledarsida är tydlig i sin betoning på kunskap: 

Ingen verkar ha ställt den allra viktigaste frågan: Vad är det egentligen som saknas? 

Kunskap. Och ett fokus på det som är syftet med all utbildning, nämligen att förmedla 

kunskap.46 

Kunskapsinnehåll anses alltså var primärt, men det framstår dock även vid enstaka tillfällen 

argument för idealet som menar att andra förmågor också är relevanta, som att exempelvis 

reflektera eller analysera. Vid sådana argument framställs dock faktakunskap som det 

grundläggande innehållet, där analys och reflektion betraktas som vidare kunskaper, vilka kan 

tillämpas efter en fullgod kunskapsinhämtning. DN:s ledarredaktion skriver bland annat om 

detta, där de även betonar att faktakunskap är själva grunden i utbildningen:  

Poängen är inte att analys är oviktigt, utan att var sak har sin plats. Det är svårt att bilda sig en 

uppfattning om - till exempel - franska revolutionen och dess betydelse om man inte först vet när 

den skedde och vad som föregick och följde på den.47 

På det sättet skiljer sig kunskapsidealet i mediedebatten gentemot idealet i analysschemat, 

som inte lyfter fram något om analys eller andra förmågor. Kunskapsidealet i både 

mediedebatten och analysschemat delar alltså samma huvudsakliga grundsyn över 

innehållsfrågan med ett primärt kunskapsfokus, skillnaden är dock att mediedebatten ibland 

även menar att andra förmågor är relevanta. 

Värdeidealet 

För värdeidealet framhåller mediedebatten argumentationslinjer om värderingar som det 

 
46 Zsiga, Erik, ’’En schemaläggares död’’, Svenska Dagbladet 2/11 2019. 
47 DN:s Ledarredaktion, ’’Skolan ska lära oss fakta inte prata strunt’’, Dagens Nyheter 27/9 2019. 
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primära innehållet. I detta ingår även vissa faktakunskaper som anses vara nödvändiga för en 

full förståelse av särskilda värderingar. Det ideala innehållet för undervisningen framställs 

därmed som en form av bildning med kombination av specifika faktakunskaper och 

värderingar. Mediedebatten liknar därför också analysschemats värdeideal, eftersom båda 

betonar förmedling av värderingar där även faktakunskap är en del i denna förståelse. Två 

olika kategorier av värderingar framhålls i mediedebatten, det handlar dels om demokratiska 

värderingar, dels om att förmedla ett visst kulturarv. Även detta ligger i samklang med teorins 

syn på idealet. Exempelvis betonar den moraliska läroplanskoden först en kulturell 

förmedling för att senare övergå till demokratiska värderingar.  

När det gäller demokratiska värden så diskuterar mediedebatten ett brett spektrum av 

specifika demokratifrågor som anses vara primära att förmedla kunskap om. DN:s 

ledarredaktion belyser bland annat vikten av att bilda eleverna för att minnas och förstå 

förintelsen:  

Generationerna som själva upplevde Nazityskland och Förintelsen håller på att försvinna, den 

brittiske författaren Philippe Sands nyligen på DN Kultur. ’’Det som återstår för oss är det de 

skrev’’. Men då krävs också människor som kan läsa det, förstå det, tolka det och sätta in det i 

ett sammanhang. Bildade människor.48 

Debatten om vilka demokratiska värderingar som ska förmedlas grundar sig därmed ofta i 

argument om specifika frågor, vilka rör allt ifrån förintelsen till sex- och samlevnad. När det 

gäller den kulturella bildningen så betonas främst humanioraämnen och framförallt 

historiekunskaper som centralt: 

Humaniorakunskaper i allmänhet ger oss ett gemensamt språk, en sorts kanon. Människan är 

fånge i nuet, men historiekunskaper öppnar ett fönster i cellen och låter oss se andra sanningar, 

andra tolkningar, andra möjligheter. Dessutom finns en bild hos många av vad skolan är och bör 

vara; en institution där barnen förs in i en gemensam sfär av kunskaper, associationer, bilder.49 

Den kulturella bildningen framstår därmed inte utifrån lika specifika frågor som innehållet om 

demokratiska värden gör, utan snarare som en mer generell bild om samhällskontexten. 

Individidealet 

Individidealets svar på vad-frågan är något luddigt eftersom den inte redogör för ett precist 

undervisningsinnehåll. I analysschemat besvaras vad-frågan med underlag som främjar aktiva 

arbetsmetoder och tar fasta på olika individers erfarenheter. I mediedebatten framträder 

stundtals liknande resonemang, där processkunskap och material med samhällsanknytning 

betonas. Denna syn på innehåll är dock inte den mest frekventa framställningen, tonvikten 

ligger istället på individanpassat innehåll. Ett antal forskare och psykologer skriver i Svenska 

 
48 DN:s Ledarredaktion, ’’Ingen har krävt att slippa bli bildad’’, Dagens Nyheter 10/10 2019. 
49 DN:s Ledarredaktion, ’’Skolan är för viktigt för att lämnas åt skolverket’’, Dagens Nyheter 27/10 2019. 
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Dagbladet att innehållet bör anpassas utifrån individerna och i synnerhet till deras kognitiva 

förutsättningar: 

Skolverket behöver i samverkan med relevanta professioner skapa ett betygssystem och en 

läroplan som tar hänsyn till elevers olika kognitiva förutsättningar - vi behöver få en skola för 

alla!50 

Innehållsfrågan framställs alltså oftast som något föränderligt vilket ska anpassas utifrån 

elevernas olika förutsättningar. Detta är därmed ett perspektiv som individidealet i 

analysschemat inte betonar i lika hög grad.  

Det finns dock, som sagt, även framställningar i mediedebatten som liknar analysschemats 

syn på innehåll, med underlag till aktiva arbetsmetoder samt ett material som tar fasta på 

elevers erfarenheter. Sådana idéer får dock något mindre utrymme. En förespråkare av en 

sådan processkunskap är läraren Erika Rodin, som kritiserar nationella proven och menar att 

relevant innehåll så som processkunskap inte går att mäta under ett provtillfälle: 

Förutom pressen att leverera på topp vid ett tillfälle - fyra timmars arbete som ska avgöra ett helt 

års slit - går skrivandet i provet emot all typ av processkrivning. Som lärare vill jag att mina elever 

ska lära sig konsten att producera väl bearbetade texter med hög kvalitet. För att göra det behöver 

eleverna processkriva. De behöver skriva ett utkast som de sedan bearbetar. Bearbetningen ska 

helst ske vid ett senare tillfälle så att de får en paus från texten och kan se den med nya ögon när 

de tar upp den igen. Jag ställs därmed inför ett dilemma i min undervisning. Jag kan antingen lära 

eleverna att klara av pressen under ett provtillfälle, eller så kan jag lära dem att skriva texter 

genom bearbetning.51 

Detta perspektiv förmedlar att innehållet bör vara något som eleverna får bearbeta och 

processa, vilket därmed liknar analysschemats syn på underlag för aktiva arbetsmetoder.  

Att knyta an till elevernas erfarenheter benämns inte rakt ut i mediedebatten som i 

analysschemat. Det framstår dock vid några enstaka tillfällen ett material med 

samhällsanknytning som eleverna kan relatera till, vilket kan tolkas vara ett sätt att närma sig 

elevernas erfarenheter. Utbildningsforskaren Martin Lackeus skriver bland annat om detta: 

Slutsatsen vi drar av forskningsstudierna är i stället att balans mellan inlärning och arbetsglädje 

genom samhällsanknytning ger hög effekt på elevers motivation att lära sig faktakunskaper och 

utveckla förmågor.52 

Dessa framställningar skiljer sig mot analysschemat då de inte direkt relaterar till elevers 

erfarenheter. Det går dock att hävda att den indirekt gör det, eftersom den betonar 

samhällsanknytning, vilket rimligtvis innebär att eleverna förknippar innehållet med upplevda 

perspektiv, alltså sina erfarenheter. Lackeus nämner även både faktakunskaper och förmågor i 

 
50 Fernell, Elisabeth, Westerlund, Joakim, Milerad, Josef, Gillberg, Christopher & Lindblad, Ida, 

’’Betygsystemet slår ut alltför många elever’’, Svenska Dagbladet 14/7 2019. 
51 Rodin, Erika, ’’Nationella proven ska inte vara avgörande för elevers slutbetyg’’, Dagens nyheter 9/5 2019. 
52 Lackeus, Martin, ’’Krav och disciplin i skolan riskerar driva unga till gäng’’, Dagens Nyheter 29/8 2019. 
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detta citat, vilket är en kombination som idealet ibland förmedlar i mediedebatten. Utveckling 

av olika förmågor framställs som primärt för idealet, men även faktakunskaper framställs 

ibland vara relevanta. Precis som kunskapsidealet i mediedebatten berör förmågor, så berör 

alltså individidealet att faktakunskaper är viktiga.  

Hur kan detta läras ut enligt mediedebatten? 

Kunskapsidealet 

Även vid denna fråga är mediedebattens kunskapsideal i hög grad i linje med motsvarande 

ideal i analysschemat. Detta eftersom den primära arbetsmetoden i både mediedebatten och 

analysschemat anses vara lärarlett klassrum med förmedling av kunskap. Erik Helmersson, 

ledarskribent för DN, företräder denna dominerande inställning som idealet förmedlar i 

mediedebatten. Det gör han genom att betona lärarledda lektioner som präglas av 

kunskapsrepetition: 

Skolan måste helt enkelt vara lite trist - lärarledda lektioner, ständig repetition av kunskaper, 

centrala prov, arbetsro - för att eleverna ska lära sig ordentligt [...] Skolan måste våga gå tillbaka 

till mer lärarledd, strukturerad undervisning. Dess uppdrag måste renodlas: skolan ska i första 

hand ge kunskaper, inte vara en fixa-rubbet-institution som ska leverera allt det som övriga 

samhället misslyckas med.53 

Undervisningsformen för kunskapsidealet framställs alltså vara lärarledda lektioner med 

ständig repetition av kunskaper. En del i detta, som också Helmerssons nämner, är arbetsro, 

vilket ofta framställs som viktigt. Läraren ska inte bara vara en ledare som förmedlar kunskap, 

utan också bringa ordning i klassrummet. I analysschemat för detta ideal betonas lärarens 

ledarroll framförallt för att förmedla kunskap. Mediedebatten betonar även främjandet av en 

god studieatmosfär. Det framstår vara direkt nödvändigt för en lyckad kunskapsförmedling, 

och som en del i detta är även att eleverna ska stimuleras till att studera mer flitigt. Det går 

därmed att se en viss skiljelinje mellan mediedebatten och analysschemat för hur-frågan. 

Värdeidealet 

Mediedebatten diskuterar värdeidealet i betydligt högre utsträckning i relation till vad-frågan 

och varför-frågan än till hur-frågan. Det finns dock även viss diskussion över hur idealet ska 

genomföras rent praktiskt. Två olika arbetsmetoder förespråkas kontinuerligt i mediedebatten, 

vilka är värdeförmedling och diskussion. Värdeförmedling handlar om att läraren helt enkelt 

förmedlar fakta och värderingar, medan diskussion grundar sig på ett samspel mellan lärare 

och elever samt elever emellan. I en debattartikel som 56 lärare står bakom förmedlas 

 
53 Helmersson, Erik, ’’Skolan kanske inte måste vara så jämra lustfylld’’, Dagens Nyheter 27/5 2019. 
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värdeförmedling som undervisningsmetod, varpå både kunskaper och värderingar ska 

förmedlas för att främja ett demokratiskt förhållningssätt: 

Om eleverna lämnar skolan med historiekunskaper som både är geografiskt snäva och 

kronologiskt platta - och där en övergripande berättelse om Västvärlden förhärskar - kommer de 

att få svårt att meningsfullt relatera till de mångfalds- och hållbarhetsperspektiv som är 

avgörande för att vi ska kunna möta dagens globala utmaningar.54 

Denna syn på undervisningsmetod ligger nära värdeidealet i analysschemat, där också 

förmedling av fakta och värden ses som det primära tillvägagångssättet. Förespråkare av 

diskussionsmetod skiljer sig dock från teorins ideal, eftersom de framhåller en form av aktiva 

arbetsmetoder. Lärarna Bras och Brash argumenterar för vikten av att genom diskussion 

belysa värderingar i relation till viktiga demokratiska förståelser (i detta fall förintelsen):  

Det krävs flera samtal och diskussioner med våra elever för att skapa förståelse för vad som är 

grogrunden till att Förintelsen ens var möjlig och vilka mekanismer som startade processen. Det 

räcker inte med en enstaka föreläsning som snabbt försvinner ur minnet.55 

De som betonar diskussion som undervisningsgenomförande nöjer sig därmed inte med att 

förmedla värden och fakta, utan menar också att det krävs ett utbyte och aktivt samspel för en 

full förståelse. Det handlar både om hur läraren diskuterar med eleverna och hur eleverna 

socialiserar med varandra. 

Individidealet 

Svaret på hur-frågan liknar för detta ideal i mediedebatten framställningarna vid vad-frågan. 

Det handlar dels om att individanpassa undervisningsmetoderna, samt dels om betoning på 

processkunskap med aktiva arbetsmetoder. Individanpassningen är dock det dominerande 

innehållet, och utgår ifrån att alla individer har olika förutsättningar och därför behöver 

undervisningsmetoderna också varieras och anpassas utifrån elevers enskilda behov. Såväl 

innehållsfrågan som undervisningsmetoderna bör alltså anpassas utifrån individerna. Detta 

ligger inte helt i linje med analysschemat eftersom den främst betonar aktiva arbetsmetoder. 

Idéer om aktiva arbetsmetoder framstår dock även i mediedebatten, men något mindre 

frekvent. Noam Ringer, doktorand vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 

& leg psykolog förmedlar ett sådant perspektiv: 

Skolan är ett perfekt sammanhang för att kunna lära sig den livsviktiga färdigheten, och lärare 

har yrkeskompetensen. Precis som att kunna läsa och skriva kan även färdigheter som att kunna 

lösa konflikter och hantera frustration bli bättre med systematisk och involverande träning. 

Barn behöver lära sig att identifiera sårbara situationer, utvärdera sitt agerande och bygga en 

 
54 ’’Lyfta ut antiken är helt historielöst’’, Svenska Dagbladet 3/10 2019. 
55 Ddanling Bras, Annelie & Brash, Jonathan, ’’Mina nyanlända elever tror att judar är farliga’’, Aftonbladet 27/1 

2019. 
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repertoar av alternativa mer adekvata beteenden för att hantera frustration. Läraren ska ses som 

en partner i det lärandet, ett stöd och en resurs.56 

Dessa processkunskaper består alltså av olika former av aktiva arbetsmetoder, som 

exempelvis konfliktlösning, utvärdera situationer och reflektera över möjliga 

handlingsalternativ. Analysschemat framhåller även att läraren ska vara en stöttare i denna 

process, vilket även framgår i ovanstående citat och är ett återkommande argument. 

Denna lärarroll skiljer sig därmed markant mot den ledarroll läraren ska inta enligt 

kunskapsidealet. Kunskapsidealet och individidealet betonar också helt olika 

undervisningsmetoder. Kunskapsidealet betonar lärarledd förmedling av ett givet 

kunskapsinnehåll, vilket på många sätt är raka motsatsen mot individidealets idéer om aktiva 

arbetsmetoder anpassade till individerna i klassrummet. Idealens idéer framställs därmed som 

varandras motsatser i mediedebatten. 

Disciplinidealet 

Detta ideal framträder enbart i diskussioner om hur-frågan och ger därmed inga utförliga svar 

till frågorna vad eller varför. En vanlig beskrivning av dagens skola i mediedebatten är att den 

saknar disciplin. Eleverna får störa lektionerna utan att lärare har möjlighet att agera. Utifrån 

en sådan bild framträder disciplinidealet som betonar att det absolut viktigaste för ett idealt 

undervisningsgenomförande är ordning och reda i klassrummet. Lärarna måste ges mer 

mandat till att ingripa mot stökiga elever för att ordna en fungerande undervisning. 

Ledarskribent i DN Lisa Magnusson menar att det måste bli okej för lärarna att vidta 

disciplinära åtgärder och tillrättavisa elever:  

Skolorna borde sluta rätta sig efter detta. För självklart är det kränkande för en elev att bli 

tillrättavisad. Det ligger i tillrättavisningens natur, även om det inte är dess huvudsyfte. Det är 

pinsamt att sättas på plats när man skrävlat och brett ut sig. Detta är dock inte skadligt i sig. 

Tvärtom ingår det i god och kärleksfull uppfostran att de vuxna sätter tydliga ramar och också är 

tydliga med.57 

Den främsta undervisningsmetoden för idealet anses därmed vara ett välskött klassrum, där 

läraren har möjligheten att tillrättavisa eleverna. Det finns några liknande drag mellan detta 

ideal och kunskapsidealet i mediedebatten, eftersom båda betonar att läraren ska vara en 

ledare som kan inordna ett bra studieklimat i klassrummet. Det finns dock även centrala 

skillnader, där disciplinidealet inte betonar kunskapsfokus, eller lärarens förmedling av 

kunskap. Det enda som står i fokus, är att den ideala undervisningsformen är ett disciplinerat 

klassrum. I analysschemat finns inget ideal som liknar detta. Eftersom disciplinidealet tar sig 

 
56 Ringer, Noam,’’Skolan ska lära elever hantera problem och bygga tillit till vuxna’’, Dagens Nyheter 7/11 

2019. 
57 Magnusson, Lisa, ’’En skola som saknar ordning kan aldrig bli någon bra skolla’’, Dagens Nyheter 29/1 2019.  
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uttryck genom ett missnöje mot dagens skola, kan idealet främst ses som ett argument i 

relation till ett urskilt nutida problem, snarare än en etablerad idé om utbildningens syfte och 

innehåll.  

Varför ska utbildningen lära ut detta och vad är undervisningens mål enligt 

mediedebatten? 
Kunskapsidealet 

I mediedebatten domineras varför-frågan i relation till kunskapsidealet av två grundläggande 

argument. För det första anses skolans primära syfte vara att förmedla specifika kunskaper, 

och för det andra anses idealet vara den bästa metoden för människans inlärning. Dick 

Harisson, professor i historia, är en av flera som argumenterar för att utbildningens syfte bör 

vara ett kunskapsfokus:  

Det är jättebra om nästa generations vuxna svenskar blir goda, friska demokrater som hjälper 

varandra och ömmar om naturen. Men denna fostran borde inte äga rum på skoltid. Den bör äga 

rum på fritiden - till exempel genom idrottsaktiviteter direkt efter skolan - och genom att 

föräldrarna tar det vuxendanande samhällsansvar som föräldrar har axlat i tusentals år […] 

Skolan är, eller borde åtminstone vara, till för att lära barn och ungdomar det som flertalet 

föräldrar inte kan lära ut, det som kräver specialistkunskaper i allt från fysik, kemi och 

matematik till historia, samhällskunskap, religion och språk.58 

Att förmedla kunskap ses därmed som skolans centrala uppdrag, där andra värden, som 

exempelvis uppfostran, anses vara något för fritiden. Det andra centrala argumentet i relation 

till varför-frågan är att lärarledd förmedling av kunskap är människans främsta sätt att lära sig 

genom. Detta motiveras ofta i relation till forskning som riktar kritik mot nuvarande 

utbildning, eller som förordar kunskapsidealets undervisningsformer. En som både riktar 

kritik mot nuvarande utbildning, och samtidigt förespråkar idealets undervisningsmetoder 

genom hänvisning till forskning, är MUF-ledaren Benjamin Dousa: 

Katederundervisningen har dess-värre blivit ett bespottat begrepp i den svenska skolan, trots att 

det är den enskilt mest effektiva metoden för elevers inlärning. I stället lämnas eleverna i sticket 

för att själva söka sin egen kunskap med dyra digitala verktyg. Alla elever förlorar på detta, men 

värst drabbar flumskolan de svagaste eleverna. Kognitionsvetare har visat att våra arbetsminnen, 

i vilket själva inlärningen äger rum, är känsliga och behöver skyddas mot distraktioner. Vi vet 

även att barn behöver instruktioner, annars överbelastas deras kognitiva kapacitet. Det är därför 

oroväckande att pedagogiken i den svenska skolan har gått i motsatt riktning under de senaste 

decennierna.59 

Ofta framstår alltså denna motivering genom att hänvisa till något som stödjer idealets 

arbetsmetoder. Samtidigt framstår det utifrån dessa argument ofta en kritik mot nuvarande 

utbildning, som anses vara för individcentrerad vilket leder till att eleverna får klara sig själva. 

Kunskapsidealet i analysschemats svar på varför-frågan är att kunskapsfokus anses vara den 

 
58 Harrisson, Dick, ’’Antiken tillbaka – men problemen kvarstår’’, Svenska Dagbladet 5/10 2019.    
59 Dousa, Benjamin, ’’Kvacksalveri styr skolan- inte hjärnforskning’’, Dagens Nyheter 18/8 2019. 
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rätta förståelsen av världen, samt att förmedling av kunskap är det optimala sättet för 

människan att lära sig genom. Det innebär att mediedebattens svar på varför-frågan är mycket 

lik motsvarande ideal i analysschemat, eftersom båda betonar detta. I mediedebattens 

legitimering av varför-frågan riktas dock även kritik mot den nuvarande utbildningen. 

Det finns även ytterligare ett svar på varför-frågan som vid några fall framträder i 

mediedebatten, vilket är ett argument som skiljer sig mot analysschemat. Det handlar om ett 

argument som motiverar att kunskapsidealet är den mest rättvisa undervisningsformen. 

Magnus Henrekson (professor och vd, Institutet för näringslivsforskning) och Isak Skogstad 

(skoldebattör, fr.o.m. ht19 liberalpolitiker) uttrycker det på följande sätt: 

I strävan efter att skapa ett jämlikt samhälle är en högklassig kunskapsskola avgörande. När 

skolan sviker sitt kunskapsförmedlande uppdrag blir det i stället elevernas hemförhållanden som 

får en avgörande inverkan på hur långt de kan ta sig.60 

Argumentet om kunskapsidealet för en rättvis utbildning baseras därmed på en idé om att 

samma kunskapsförmedling till alla innebär att eleverna får lika möjligheter. Om utbildningen 

inte följer detta, så blir det istället upp till individen och hens hemförhållande att avgöra 

framtiden. Även detta framställs ofta som en kritik mot nuvarande utbildning, eftersom den 

anses vara för individcentrerad där lärarna inte styr undervisningen, vilket leder till att det blir 

upp till individen och dennes hemvillkor som avgör hur hen kommer att utvecklas. 

Värdeidealet 

Innehållet för värdeidealet domineras av demokratiska värderingar och kulturell bildning. 

Utifrån dessa två teman motiveras också varför värderingar ska förmedlas genom 

utbildningen. Förmedlingen av demokratiska värden, ses som centralt för att bevara det 

demokratiska systemet. Den före detta partiledaren för miljöpartiet, Gustav Fridolin, resonerar 

om detta demokratiuppdrag:  

Lärarna möter eleverna som matas med rasism vid frukostbordet och eleverna som indoktrineras 

med fundamentalism i hemmet. Lärarna möter eleverna som lever under hedersförtryck. Och 

varje dag står lärare då upp för demokratin. För barnens rättigheter […] När demokratin nu 

utmanas, när vetenskap och fakta ifrågasätts, när hatpropagandan sprids - då står lärarna där. 

Undervisar, hjälper, bildar. Bildningen är demokratins enda egentliga värn och det är lärarna 

som upprätthåller den. Lärarna är ryggraden i en demokrati.61 

Motiveringen till varför demokratiska värderingar ska förmedlas är därmed för samhällets 

bästa. Det ligger i linje med motsvarande ideal i analysschemats svar på varför-frågan, där 

 
60 Henrekson, Magnus & Skogstad, Isak, ’’S Självkritiska omprövning av skolpolitik är ett föredöme’’, Dagens 

Nyheter 12/2 2019. 
61 Fridolin, Gustav, ’’Till min efterträdare – kämpa för våra lärare’’, Aftonbladet 20/1 2019.   
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samhällsbevarande är själva grunden till att undervisningsidealet anses vara nödvändigt. Nu 

används inte orden bevara samhället i mediedebatten, men det går att tolka det så, eftersom 

det handlar om att bevara den rådande demokratin. Samma form av argument återfinns även 

vid legitimeringen av kulturella värderingar. Det mest frekventa svaret på varför-frågan för 

idealet i mediedebatten är därmed att värderingarna anses vara viktiga för att bibehålla dagens 

samhälle. Motiveringen till detta kopplas alltså samman med såväl demokratiska värderingar 

som kulturell bildning. Det framstår dock vid några tillfällen ytterligare ett argument till 

varför kulturell bildning anses vara viktigt, vilket är för att kunna orientera sig samt förstå 

nutidens komplexa samhälle. Den svensk antikhistorikern Ida Östeandberg förmedlar detta 

genom att betona historia som viktigt för kulturell bildning, vilket även betraktas som en 

viktig demokratisk förutsättning för att exempelvis bemöta högerextremister: 

Historisk bildning är en demokrati- och klassfråga; de välutbildades barn får kunskapen 

hemifrån, andra förvägras inkluderande insikter. Skolverket sviker med andra ord sitt 

kompensatoriska uppdrag. Vidare är samhället i skriande behov av gemensamma berättelser - att 

medvetet skrota dem som redan finns är huvudlöst. Kunskap om Platon möjliggör en djupare 

förståelse för dagens demagoger och läsningen av Thukydides begripliggör konflikten mellan 

stormakterna USA och Kina. Inte minst viktigt ger kunskap om antiken möjlighet att 

genomskåda missbruket av historien. När högerextrema rörelser reciterar spartanska krigare, 

marscherar med flaggor som signalerar SPQR, och vill bygga ett nytt rasrent Europa på romersk 

grund måste vi ha kunskap nog att protestera.62 

I Östandbergs citat framstår ytterligare en motivering till varför-frågan, vilket är ett argument 

som förespråkare för idealet ibland använder sig av. Detta är att idealet anses främja 

jämlikhet, vilket baseras på att värderingarna antas förmedlas i välutbildades hem, men inte i 

andra, vilket innebär att om skolan inte förmedlar denna bildning så tar bara vissa elever till 

sig den. Här framhålls ett svar på varför-frågan som också delvis återfanns i kunskapsidealet, 

nämligen att samma utbildning för alla främjar jämlik undervisning, eftersom det annars blir 

upp till individerna och deras hemförhållande. 

Individidealet 

Individidealets dominerande motivering till varför-frågan i mediedebatten är att var enskild 

individ ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Därför måste 

både innehållet och arbetsmetoderna anpassas, för att alla individer ska uppnå sin maximala 

utveckling. Anders Lindberg, ledarskribent för Aftonbladet, förmedlar denna syn genom att 

hänvisa till lagstiftningen om att barn med särskilda behov har rätt till anpassad utbildning: 

Lagstiftningen är dessutom tydlig, det är skolans uppgift att ordna fungerande undervisning och 

att anpassa verksamheten så att barn med särskilda behov ska klara sig. Ändå struntar så många 

 
62 Östandberg, Ida Margareta, ’’Skolverket förslag pinsamt för Sverige’’, Svenska Dagbladet 27/9 2019. 
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skolor helt klart i detta, av okunskap, snålhet eller på grund av missriktade försök att inkludera 

barn med särskilda behov i vanliga klasser.63 

För detta ideal ägnar alltså mediedebatten störst fokus på att undervisningen bör syfta till att 

möjliggöra alla individers utveckling. Det skiljer sig något ifrån det teoretiska idealet i 

analysschemat, som visserligen också nämner att utveckla individers fullständiga förmågor, 

men med betoning på att de slutligen ska träda fram i samhället. Det finns dock även inslag i 

mediedebatten som betonar att de slutligen ska träda fram i samhället. Psykologen, 

föreläsaren och författaren Bo Hejlskov, förmedlar bland annat en sådan uppfattning, där han 

betonar individutveckling för framtida samhällsmedborgare: 

I Sverige har vi bestämt att alla barn ska gå i skolan så att flest barn utvecklar sig till bra 

samhällsmedborgare som bidrar till det gemensamma. Skolan ska vara trygg, så att barnen kan 

utvecklas. Alla barn.64 

En sådan framställning som Hejlskov förmedlar tar sig dock uttryck mer sällan än det 

perspektiv som Lindberg förmedlar.  

Det finns ytterligare ett motiv till varför-frågan som vid enstaka fall framgår, som inte heller 

ligger i linje med analysschemat. Det är ett argument om att förmågor är viktigare att besitta i 

framtiden än faktakunskaper. En som argumenterar för detta är journalisten och författaren 

Eva-Lotta Hultén som menar att ’’mjuka förmågor’’ består i tid och rum, detta resonerar hon 

om utifrån en diskussion som hon haft med Andreas Schleicher (OECD:s utbildningschef): 

Han slår fast att vi inte vet vilken kunskap och vilka förmågor morgondagen kommer kräva och 

säger att när han pratar om sociala och emotionella förmågor kallar folk det för "mjuka 

förmågor" men han tänker tvärtom. De mjuka förmågorna är de svåraste och också de som 

består. Han är själv naturvetare men säger att mycket av det han studerade inte längre är 

relevant.65 

Dessa argument menar därmed att aktiva arbetsmetoder som främjar processkunskap bör 

tillämpas, eftersom det anses vara morgondagens kunskap.  

Precis som mediedebatten om kunskapsidealet kritiserade den nuvarande utbildningen för att 

den anses vara för individcentrerad, så riktar individidealet ibland kritik mot kunskapsidealet. 

Läraren Maria Wiman framför en sådan kritik när hon menar att samma utbildning inte bör 

appliceras på alla, eftersom eleverna är unika individer: 

Att på allvar tro att införandet av en skola med strikt disciplin, tristess som ledord och passiva 

barn skulle gynna alla elever är en tröstlös förenkling av verkligheten. Vi jobbar inte med 

robotar utan med människor av kött och blod, luststyrda, nyfikna individer som behöver peppas 

 
63 Lindberg, Anders, ’’Max är en av dem skolan glömt bort’’, Aftonbladet 14/3 2019 
64 Hejlskov, Bo, ’’Skolan måste klara av stökiga elever’’, Svenska Dagbladet 8/3 2019. 
65 Hultén, Eva-Lotta, ’’Så kan årets skolavslutning bli en nystart för den svenska skolan’’, Dagens Nyheter 4/6 
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och pushas på många upptänkliga sätt. Att på allvar hävda att vi skulle vinna på att fostra 

passiva, undergivna och uttråkade barn är både skrattretande och förtvivlande på samma gång.66 

I vad- och hur-frågan gick det att belysa hur kunskapsidealet och individidealet framstod som 

varandras kontraster. När det gäller varför-frågan riktar debattörer som kopplas till båda 

idealen dessutom kritik mot varandras idéer, där deras respektive ideal legitimeras genom att 

kritisera varandra. Dessa två ideal innehar därmed inte bara helt skilda synsätt på 

undervisningens innehåll och funktion, de debatterar även mot varandra.  

I argumentet som Wiman framför framgår även en idé om att anpassning till individers 

förutsättningar är mest rättvist eftersom alla är olika. Både kunskaps- och värdeidealet menar 

att en rättvis undervisning innebär att erbjuda samma kunskaper eller förmågor till alla. Detta 

problematiserar alltså debattörerna inom individidealet, och menar istället att individerna 

innehar olika förutsättningar, vilket innebär att samma undervisning för alla blir orättvist. 

Lärares profession 

Ett fåtal artiklar knyts till ett ideal som betonar att läraren är den som bäst vet svaren över 

både innehållsfrågan och vilka arbetsmetoder som är primära. Förespråkare för idealet betonar 

att ett visst material eller arbetsmetoder inte ska vara förutbestämda, istället bör det snarare 

vara upp till läraren att avgöra. Idealet svarar främst på varför-frågan, eftersom de fokuserar 

på att en god undervisning ger läraren förutsättningar till egna val. Idealet motiveras därmed 

av att lärarens profession ska styra utbildningen. Ruhi Tyson, lektor i pedagogik skriver om 

detta:  

Vi behöver ge lärarna makten att utöva god undervisning och det sker delvis genom att de får 

tillgång till lärarhandledningar som är så pass praktiskt orienterade att de med hjälp av sin 

pedagogiska fantasi kan skapa undervisningsformer.67 

Det handlar alltså om att ge lärarna mandat och kunskap till att självständigt utöva sin 

undervisning utifrån sina pedagogiska idéer. Detta ideal påminner inte om någon dimension i 

analysschemat eller övriga ideal i mediedebatten. De övriga idealen besitter olika idéer över 

hur exempelvis innehållet eller undervisningsformerna ska genomföras, detta ideal avstår från 

sådana idéer, och menar att det istället bör vara upp till lärarens profession. 

Arbetsmarknadsidealet 

Detta ideal besvarar heller inte vad eller hur frågorna i särskilt hög grad. Idealet är dock 

mycket tydlig med sitt syfte, nämligen att utbildningen bör syfta till att utbilda framtida 

 
66 Wiman, Maria, ’’Tråkigare skola fel väg att gå’’, Dagens Nyheter 4/6 2019. 
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arbetare. Karl Petter Thorwaldsson (ordförande LO) och Therese Guovelin (vice ordförande 

LO) företräder denna bild genom att betona att utbildningen bör matcha arbetsmarknaden:  

Utbildningsmöjligheterna måste skalas upp väsentligt om matchningen ska förbättras. Här är en 

kraftigt ökad yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning en pusselbit, liksom en vettig 

studiefinansiering.68 

Svaret på varför-frågan blir därmed att utbilda arbetsdugligt folk, varpå 

arbetskraftsefterfrågan och yrkenas krav på kompetens blir styrande över undervisningens 

innehåll och arbetsmetoder. Inte heller detta ideal liknar i särskilt hög utsträckning övriga 

ideal i mediedebatten eller analysschemat. Det går dock att göra en svag koppling till både 

värdeidealets och individidealets svar på varför-frågan. Värdeidealet betonar i både 

analysschemat och mediedebatten utbildning för samhällsbevarande, och individidealet 

förespråkar individers utveckling för att träda fram i samhället. Genom att 

arbetsmarknadsidealet leder till att nuvarande arbetsgivare får tillgång till fler arbetare, så kan 

det ses som en garant för ett samhällsbevarande. På samma sätt kan det ses som en utbildning 

för att individer ska träda fram i samhället, eftersom arbetslivet kan ses som en central del i 

detta. Det är dock enbart en svagare tolkning gentemot en enskild del i dessa 

undervisningsideal, i övrigt finns inga andra likheter. 

Slutsatser: Vilka undervisningsideal framställs i tidningarnas mediedebatt år 2019? 

Mediedebatten domineras av tre framstående undervisningsideal, vilka är kunskaps-, värde- 

och individidealet. Det är tydligt att dessa ideal utgör majoriteten av innehållet i debatten samt 

inrymmer en utförlig diskussion som förhåller sig till samtliga analysfrågor. Det är därmed 

liknande idealtyper som framträder i både mediedebatten och analysschemat. Teorierna tycks 

därmed återspegla de idéer som uttrycks i mediedebatten. Det finns dock också en del linjer i 

mediedebatten som inte helt fångas i det teoretiska analysschemat. Det går dessutom att finna 

ytterligare tre idealtyper i mediedebatten, vilka är disciplin-, lärarens profession samt 

arbetsmarknadsidealet. Dessa får dock inte alls lika stort utrymme, samt innehåller heller inte 

lika välutvecklade resonemang i relation till varje analysfråga. 

Kunskapsidealet framställs i mediedebatten genom betoning på kunskap och 

ämnesfördjupning, vilket ska förmedlas genom lärarledda lektioner. Utbildningens främsta 

syfte anses vara kunskapsfokus, där exempelvis värderingar eller uppfostran är mindre 

centralt. Lärarledd förmedling av kunskap framställs också som människans optimala sätt att 
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lära sig genom. Mediedebatten liknar därmed i hög grad analysschemats beskrivning av 

kunskapsidealet, som också betonar dessa idéer. Det finns dock några aspekter som 

mediedebatten innefattar men som inte inryms i analysschemat. En sådan faktor är att läraren 

inte bara ska inta ledarrollen genom förmedling av kunskap, utan även säkerställa 

studiedisciplin i klassrummet. Mediedebatten legitimerar även delvis kunskapsidealet genom 

ett argument om att undervisningsmetoden är den mest rättvisa, eftersom den erbjuder samma 

utbildning till alla. Ytterligare en skiljelinje gentemot analysschemat är att idealet i 

mediedebatten framförs genom kritik mot nuvarande utbildning, som anses vara för 

individcentrerad, där kunskapsidealet framställs som lösningen på denna problematik.  

Framställningen av värdeidealet i mediedebatten liknar i hög grad sättet den beskrivs på i 

analysschemat. Detta genom en betoning på att förmedla värderingar och fakta som anses 

vara viktiga för att bilda en viss uppfattning. Det handlar både om demokratiska värden och 

kulturell bildning. Det huvudsakliga syftet anses vara att fostra kommande generationer så att 

det nuvarande demokratisamhället består. En skillnad i mediedebatten gentemot 

analysschemat är dock att den kulturella bildningen även anses vara viktig för att förstå och 

orientera sig i det nuvarande samhället. Ytterligare en motivering i mediedebatten, som inte 

framstår i analysschemat, är argument om rättvis utbildning, där samtliga elever ska erbjudas 

samma undervisning. Detta liknar alltså kunskapsidealets argument. Det finns även 

resonemang i mediedebatten om att förmedling av värden inte räcker, där diskussion mellan 

lärare och elever också anses vara nödvändigt för en fullgod förståelse. Även detta 

resonemang skiljer sig mot analysschemat som enbart betonar förmedling av värden och 

fakta.  

Individperspektivet i mediedebatten skiljer sig något mer i relation till analysschemat jämfört 

med övriga två idealtyper. Det beror främst på att mediedebatten i hög grad betonar 

individanpassning, både gällande innehåll och arbetsmetoder, i syfte att varje individ ska 

kunna utvecklas så långt som deras förutsättningar möjliggör. Analysschemat för idealet 

däremot, betonar främst elevaktiva processer, erfarenhetsanknytning och att utbilda 

individerna för att de i framtiden ska träda fram i samhället. Den huvudsakliga betoningen 

skiljer därmed mellan mediedebatten och analysschemat. Skillnaderna ska dock inte 

överdrivas då även mediedebatten belyser elevaktiva arbetsmetoder samt en form av 

erfarenhetsanknytning i form av samhällsnära kunskaper. Dessa idéer framställs dock inte lika 

frekvent som individanpassningsperspektivet. Precis som kunskaps- och värdeidealet så 

argumenterar debattörer inom individidealet för en rättvis undervisning. Individidealet 
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förmedlar dock en annan syn på detta och menar att samma utbildning för alla omöjligt kan 

vara rättvist, eftersom alla är olika. Rättvis undervisning ses istället som individanpassad, 

både gällande innehåll och arbetsmetoder. Ett annat sätt som idealet legitimeras i 

mediedebatten är genom att kritisera idéer om kunskapsfokus. 

Disciplinidealet påminner om kunskapsidealet eftersom den också betonar lärarledda lektioner 

där läraren ska strukturera en god studieatmosfär. Skillnaden är dock att detta ideal inte 

nämner något om vilka kunskaper som ska tillämpas, utan framställer enbart att det primära 

för undervisningen är ett disciplinerat och ordningsamt klassrum.  

Idealet om lärarens profession diskuterar inte vad som bör ingå i undervisningen eller hur den 

ska genomföras. Istället anses detta vara upp till läraren att avgöra. Läraren är den som är 

mest kompetent att avgöra undervisningens innehåll, arbetsmetoder och syfte, därför bör 

läraren ges så bra förutsättningar som möjligt för att utföra sin undervisning. 

Arbetsmarknadsidealet förmedlar ett perspektiv där undervisningens syfte anses vara att 

utbilda framtida arbetare, undervisningen bör därmed anpassas utifrån vilken arbetskompetens 

som efterfrågas.  

En intressant aspekt i mediedebatten är att kunskapsidealet och individidealet framstår som 

varandras motparter. De innehåller helt skilda synsätt över undervisningens innehåll, 

arbetsmetoder och syfte, där förmedling av en given kunskap står mot individanpassad 

undervisning med betoning på aktiva arbetsprocesser. I vad- och hur- frågorna framträder helt 

skilda synsätt över undervisningens innehåll och arbetsmetoder. I varför-frågan uppstår 

dessutom en konflikt i debatten, där debattörer i sina motiveringar riktar kritik mot den andra 

positionens idéer. Kunskapsidealets debattörer riktar kritik mot utbildningens utveckling som 

de anser blivit alldeles för individcentrerad, vilket anses missgynna elevernas utveckling. 

Därför menar företrädare för kunskapsidealet att kunskapsförmedling till alla måste införas, 

för att undervisningen inte ska bli upp till var och en, alla bör erbjudas samma undervisning. 

Individidealets debattörer svarar med argument om att kunskapsförmedling och samma 

utbildning för alla är ett traditionellt synsätt som inte begriper att alla människor är unika 

individer. De menar att samma utbildning för alla leder till olika möjligheter, eftersom 

individerna är olika. Därför behöver undervisningen istället individanpassas. Denna konflikt 

är en central del i mediedebatten, och är det mest laddade innehållet. En intressant aspekt att 

notera är att dessa ideal inte riktar kritik mot andra idélinjer på samma sätt, till exempel mot 
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värdeidealet. Det verkar därmed vara just kunskaps- och individidealet som företräder skilda 

synsätt på undervisningens organisation och debatterar mot varandra. 

De teoretiska idealtyperna i analysschemat bär inte på explicit kritik mot andra ideal. Att en 

del av mediedebatten gör det är dock inte särskilt förvånande. I en mediedebatt handlar det 

om att retoriskt övertyga, där kritik mot andra idéer blir en strategi. På många sätt är det just 

sådana inslag som främst skiljer mediedebatten och teorins idealtyper i analysschemat. 

Mediedebatten framställer olika slagkraftiga retoriska argument, till exempel genom att 

kritisera andra, eller att argumentera för vad som är mest rättvist. Idealtyperna i 

analysschemat är hämtade ur teoretiska perspektiv, och har därmed inte samma behov av 

retoriska argument, utan består snarare av olika teoretiska resonemang för olika positioner.  

Diskussion 

I analysen konstaterades att de teoretiska perspektiven i hög grad influerat mediedebatten, 

precis som de tidigare påverkat utbildningens utveckling. I forskningsläget redogjordes 

ytterligare en bakgrundskontext om utbildningens utveckling och även här finns det stora 

likheter med mediedebatten. Englunds första utbildningskonception, den patriarkala, grundar 

sig på en idé om att fostra ansvarstagande, fosterlandsstolta och arbetande medborgare till det 

då existerande industrisamhället. Konceptionen har därför en likhet med värdeidealet i 

mediedebatten, eftersom båda grundar sig i ett syfte som utgår ifrån att förmedla värden för 

att bevara det rådande samhällssystemet. Det finns även likheter med arbetsmarknadsidealet, 

som också betonar utbildningens roll i att fostra arbetare.  

Den vetenskapliga rationella konceptionen betonar både kunskapsfokus samt förmedling av 

demokratiska värderingar. Denna konception liknar därmed både kunskaps- och värdeidealet. 

Dessa två ideal framstår som enskilda idéer i mediedebatten men Englund klumpar ihop dem 

under samma konception. En intressant aspekt är att kunskap- och värdeidealet sällan 

framstod som varandras motparter i mediedebatten. En förklaring till det kan vara Englunds 

redogörelse om att dessa två idéer en gång verkat under samma tid, vilket kan ha bidragit till 

att idéerna inte utvecklats i kontrast till varandra. Det går också att göra en tolkning utifrån 

Wahlström varför just kunskaps- och individidealet framställs som varandras motsatser. Hon 

belyser nämligen att det under 1900-talet uppstod en rejäl skiljelinje mellan naturvetenskap 

(precisa vetenskaper) och humaniora (tolkande vetenskaper). Denna kontrast påminner i hög 

grad om konflikten mellan kunskaps- och individidealet, som i stor utsträckning grundar sig 

på precisa vetenskaper (kunskapsidealet) som ställs mot tolkande vetenskaper (individidealet). 
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Detta eftersom kunskapsidealet betonar kunskap som det primära att lära sig, medan 

individidealet exempelvis betonar reflektion och processutveckling. Utifrån Englund och 

Wahlström går det alltså att göra en tolkning som skulle kunna förklara varför 

kunskapsidealet och individidealet framställs som varandras kontraster, medan exempelvis 

kunskaps- och värdeidealet inte gör det. 

Slutligen så påminner även Englunds sista konception, den demokratiska, om individidealet. 

Detta eftersom konceptionen grundar sig på att utveckla individer för att de senare ska träda 

fram som medborgare. Utifrån ovanstående resonemang styrker därmed den tidigare 

forskningen det som redan konstaterats, mediedebatten år 2019 diskuterar inte unika idéer, 

utan använder snarare argument som är sprungna utifrån tidigare uppsättningar av 

undervisningsidéer. 

Undervisningsidéerna i mediedebatten år 2019 är heller inte nya för en medial kontext. 

Tidigare forskning presenterar flera likheter med den nutida debatten. Melander belyser 

exempelvis en diskussion under åren 1999–2000 som i hög grad påminner om dagens debatt 

mellan kunskaps- och individidealet. Han förklarar att kunskapsskolan stod mot 

helhetsskolan. Kunskapsskolan argumenterade för förmedling av kunskaper, och 

helhetsskolan fokuserade på processutveckling för individernas livslånga lärande. Liknande 

debatt framställer även Wiklund i sin studie. En av hennes fyra lärardiskurser är den 

ämneskunniga, som förmedlar kunskap och är specialist på ett ämne. I kontrast mot denna 

lärarroll framstår handledarläraren, som är en enhetslärare med fokus på att vägleda snarare 

än att förmedla kunskap. Både Melander och Wiklund redogör därmed för mediedebatter som 

påminner om nutidens debatt mellan kunskaps- och individidealet. Wiklund redogör även för 

diskursen om den kravställande läraren, som ska vara en tydlig ledare i klassrummet. Stark 

beskriver liknande resonemang, genom framställningar om att media ofta framhäver dålig 

arbetsmiljö som ett skolproblem vilket måste åtgärdas. Dessa resonemang påminner både om 

kunskaps- och disciplinidealet, eftersom båda dessa idealtyper betonar lärarens ledarroll för 

att inbringa ordning i klassrummet.  

Utifrån tidigare forskning går det alltså att konstatera att media under flera decennium 

framhållit liknande undervisningsidéer. Mediedebatten om undervisning verkar därmed inte 

förändras i särskild snabb takt, utan snarare vara trögrörlig där liknande idéer består under en 

längre tid. En potentiell orsak bakom detta kan vara att det i hög grad är teoretiska 

perspektiven som ligger till grund för idéerna i debatten. Teorierna är etablerade och därmed 

svåra att rubba, vilket kan bidra med att nya idéer i mediedebatten har svårt att få fäste. För att 
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mediedebatten ska genomgå en betydande förändring kanske den därmed är beroende av att 

nya teoretiska perspektiv får genomslag i samhället.  

Det finns även forskning som förklarar vilka som förespråkar specifika undervisningsidéer. 

Säfström och Östman belyser att idéer om kunskapsskolan främst förespråkades av borgerliga 

politiker under 90-talet. England menar att nyliberala och konservativa krafter under 80-talet 

och framåt har fått ökat inflytande, vilket bland annat tagit sig uttryck genom ökad betoning 

på faktakunskaper. Utifrån denna kunskap är det därför intressant att ställa sig frågan om det i 

dagens mediedebatt främst är högersympatisörer som argumenterar för kunskapsidealet. 

Uppsatsen har inte haft till avsikt att undersöka vilka undervisningsideal som olika politiska 

inriktningar framhäver. Det går dock att diskutera om det möjligtvis är fler borgare som 

förespråkar kunskapsidealet, eftersom det i presentationen av idealet används citat ifrån både 

MUF-ledare och liberalpolitiker. Detta är dock enbart en mindre tolkning utifrån den analys 

som presenterats. För att besvara en sådan fråga skulle studien behövt inkludera det i sitt syfte 

samt analyserat empiriska materialet utifrån sådana ingångar. Det vore därför intressant med 

en fortsättningsstudie där aktörerna i mediedebatten studeras för att undersöka vem som 

förespråkar vilka undervisningsidéer. I en sådan studie kan undervisningsidealen fungera som 

utgångspunkter, genom att analysera vilka som förespråkar respektive ideal. 

Uppsatsen bidrar med en kunskap om vilka undervisningsidéer som framstår i dagens 

mediedebatt. Problemområdet för studien grundar sig på att samhälleliga idéer influerar 

utbildningen, och att medias framställningar påverkar medborgares inställningar och 

perspektiv. Därför är studiens resultat relevant för samhället i stort, eftersom resultatet 

erbjuder en större medvetenhet om debatten, vilket i sin tur leder till att medborgare i högre 

utsträckning kan ta ställning till den. Utifrån resultatet går det att konstatera att mediedebatten 

inte på något sätt förmedlar unika undervisningsidéer, utan snarare liknande perspektiv som 

under en längre tid influerat undervisningen. Det blåser därmed inga tydliga 

förändringsvindar i mediedebatten. Istället tar medborgarna del av liknande 

undervisningsidéer som de redan under en längre tid har nåtts av. Studien erbjuder en kunskap 

om 2019 års mediedebatt, men belyser även en utvecklingsprocess i jämförelse med tidigare 

årtionden, genom att relatera till en forsknings- och teoretisk kontext. Den undersökta 

tidsperioden spelar stor roll, eftersom en samhälls- och mediedebatt inte är kontinuerlig, utan 

förändras med tiden. Uppsatsen kan därmed inte säga något om morgondagens debatt, vilket i 

sin tur innebär att det i framtiden kommer krävas liknande undersökningar. En annan studie 
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för framtiden, vore att studera kommande styrdokument i skolan, för att undersöka vilka spår 

av undervisningsidealen som går att urskilja.  

Det finns även specifika yrkesgrupper där denna kunskap är extra relevant. Ett sådant yrke är 

exempelvis lärare eller andra verksamma inom skolväsendet, som erbjuds en fördjupad 

förståelse över hur undervisningen diskuteras i media. Det är såklart inte mediedebatten som 

utgör riktlinjerna som dessa yrkespersoner ska arbeta efter, men den säger ändå något om hur 

undervisningen diskuteras och därmed även hur den kan komma att utvecklas. Resultatet är 

också relevant för att de ska kunna ta ställning till mediedebattens spridning av idéer. Det 

gäller både i offentligheten, men också inom skolverksamheten, där både elever och föräldrar 

sannolikt tar del av debatten och utifrån det ventilerar egna åsikter mot skolan. Kanske är 

detta extra viktigt i dagens samhälle, med fria skolvalet samt etableringen av friskolor, vilket 

har lett till stor konkurrens mellan skolor för att locka till sig elever. Att bemöta 

mediedebatten, blir därmed ett sätt att kommunicera med både barn och föräldrar, som 

sannolikt undrar vad olika skolor har för åsikter i debatten. Detta är också ett förslag på en 

intressant fortsättningsstudie, nämligen att undersöka hur olika skolor och yrkesverksamma 

förhåller sig till denna mediedebatt. Även vid en sådan studie kan undervisningsidealen 

fungera som centrala utgångspunkter. 

Studien bidrar inte enbart med en kunskap om vilka ideal som framstår i mediedebatten. 

Genom den breda teoretiska genomgången, samt utkristalliseringen av undervisningsidealen i 

analysschemat, så bidrar den även med en förståelse av framträdande idéer, som historiskt och 

än idag influerar undervisningen. Denna genomgång och konstruktion av analysschemat kan 

återanvändas vid andra uppsatsarbeten. Diskussionen har föreslagit flera sådana 

fortsättningsstudier. Studiens genomförande och utkristallisering av undervisningsidealen 

leder därmed till en relevant kunskap som exempelvis forskare, eller andra studenter, kan 

tillämpa sig av som referensram vid nya uppsatsarbeten. 

Uppsatsens resultat är alltså relevant på flera olika arenor. Dels för samhället och 

medborgarna i stort, dels för skolverksamma, samt dels för de som söker referensram och 

idéer för nya studier. Förhoppningen är därmed att uppsatsen kommer till god nyttja. 
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