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Sammanfattning 

I vår uppsats är syftet att göra en diskursanalys kring medias framställning av skolprogram 

och skolans värdegrundsarbete.  Med skolprogram avser vi de program som används i skolans 

värdegrundsarbete. Det empiriska materialet har varit artiklar och texter från Dagens Nyheter 

och Pedagogiska Magasinet under åren 2002 till 2011. Vi har utgått från ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet som framträder är tre 

olika diskurser: Relationell diskurs, Evidens och vetenskapsdiskurs samt Juridisk och politisk 

diskurs. Inom dessa tre diskurser framträder skolans arbete med skolprogram på olika sätt, 

synen på lärare och elever skiljer sig även de åt. Inom den relationella diskursen betonas det 

relationella förhållningssättet och även om läraren framskrivs som en auktoritet betonas 

respekten för den enskilda eleven. Elevsynen som skrivs fram är en kompetent individ som 

förtjänar respekt och att bli lyssnad på. I evidens och vetenskapsdiskursen skrivs en stor tilltro 

till vetenskap och evidens fram. Vikten av att de skolprogram som används i skolan ska vara 

effektiva och vila på vetenskaplig grund framträder. Vidare sätts stor tilltro till att man genom 

forskning kan hitta metoder som kan lösa skolans värdegrundsuppdrag. Inom denna diskurs 

framskrivs en bristande kompetens både hos skolan och hos lärarna. Elevsynen som 

framträder är individcentrerad och eleven skrivs fram som bärare av problemen. I den juridisk 

och politiska diskursen framträder en bild av att skolan inte klarar det uppdrag den har enligt 

skolans styrdokument. Synen på lärare som växer fram är att de behöver mer utbildning i 

arbetet mot mobbning för att kunna följa skolans styrdokument. Det framträder inte en tydlig 

elevsyn, däremot framträder en bild av att eleverna inte får det stöd de har rätt till. 

Vi har även i vår analys sett vilka aktörer som har rätten att uttala sig och i vilket kontextuellt 

sammanhang som bilden av skolans arbete med skolprogram framträder. I Dagens Nyheter 

framträder bilden av en skola som inte klarar av värdegrundsuppdraget eller att följa 

skollagen. Artiklarna är i stor utsträckning skrivna i ett sammanhang då skolan har 

misslyckats eller fått kritik. I Dagens Nyheters artiklar framträder främst den juridisk och 

politiska diskursen och där kommer skolministern, myndighetspersoner, fackliga företrädare 

och representanter för olika program till tals. Även utsatta elever och föräldrar får ge sin bild 

av problemet med skolans bristande arbete. I Pedagogiska Magasinets artiklar framträder 

främst den relationella diskursen och där kommer framförallt forskare inom medicin och 

psykologi till tals. Även forskare inom pedagogik och programföreträdare framträder men 

dock inte i samma utsträckning. Här skrivs ofta artiklarna i ett sammanhang där man 

debatterar skolprogram.  
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Inledning 

I Skollagen (2010:800) slås fast att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I 

läroplanen (Lgr 11) formuleras uppdraget på följande sätt: ”Skolans uppdrag är att främja 

lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (s 9). 

Skolans värdegrundsuppdrag är stort och innefattar flera ämnesövergripande områden såsom 

mänskliga rättigheter, demokrati, allas lika värde, jämställdhet, solidaritet och arbete mot 

kränkningar och diskriminering. Enligt Läroplanen (Lgr 11) ska dessa frågor genomsyra hela 

skolans arbete och alla som verkar i skolan har ett gemensamt ansvar att hävda de värden som 

anges i skollag och läroplan. Då skolans värdegrundsuppdrag är komplext och övergripande 

menar vi att kommuner, skolor och lärare har och har haft stort utrymme att utforma arbetet 

kring dessa frågor.  

Lifmark (2010) har studerat hur lärare arbetar med läroplanens värdegrundsuppdrag. Han 

menar att eftersom läroplanen inte talar om hur dessa mål ska tolkas eller hur arbetet ska 

bedrivas har lärarna ett stort ansvar och en stor frihet i sitt värdegrundsarbete. Löf (2011) 

skriver att sedan slutet av 1980-talet har ämnet Livskunskap växt fram som ett av flera sätt för 

skolor att organisera sitt värdegrundsarbete. Hon pekar vidare på de många koncept eller 

skolprogram som lanserats av privata aktörer för att arbeta med detta område. Skolverket 

(2009) skriver att redan under 1970-talet lanserades olika metoder mot mobbning i skolan och 

att det sedan dess har vuxit fram en marknad från vilken skolor köper in olika metoder eller 

skolprogram. Från att från början handlat om metoder för att hantera eller förebygga 

mobbning, till exempel Olweusprogrammet och Farstametoden, lanserades senare program 

som, hade som mål att främja det sociala och emotionella lärandet eller minska 

beteendeproblem, till exempel SET och Skolkomet. Dessa två skolprogram har inte som 

primärt syfte att motverka mobbning, deras primära syfte är istället att påverka barnens 

beteenden för att förebygga sociala problem och psykisk ohälsa (Skolverket 2009).  

I de senaste läroplanerna och i skollagen har kravet på skolans arbete mot mobbning och 

kränkningar skärpts och arbetet har kommit att bli en del av skolans värdegrundsuppdrag 

(Skolverket 2011). I Lgr 69 uppmärksammades för första gången problemet med elever som 

var isolerade från kamratgemenskapen och det var i första hand skolans elevvårdande 

personal som skulle arbeta med problemet. I Lgr 80 skrevs begreppet mobbning in i en 

läroplan för första gången och kravet på att skapa en skolmiljö fri från våld och trakasserier 

blev en tydlig del av skolans uppdrag. I Lpo 94 blev mobbning en del av ett större 
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problemområde där kränkningar var det överordnade begreppet och arbetet mot mobbning 

och kränkningar blev en del av skolans värdegrundsuppdrag (Skolverket 2011). I den senaste 

läroplanen Lgr 11 handlar första kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag. Arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling ingår i ett större sammanhang där skolans uppdrag 

är att främja förståelse och medmänsklighet. I skollagens kapitel 6 redogörs för skolans 

skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete med att förebygga och åtgärda kränkande 

handlingar mot barn och elever. Allt eftersom skolans ansvar har ökat, vad gäller kränkande 

behandling, elevernas hälsa och fostran till demokratiska värderingar har allt fler skolprogram 

kommit att användas för att bedriva främjande och förebyggande arbete i skolan 

(Arbetsrapport 2012). 

Vi upplever att medierapporteringen kring skolfrågor är relativt omfattande och vi är 

intresserade av att studera vilken bild av skolprogram och skolans värdegrundsarbete som 

konstrueras genom media. Enligt Ekström (2008) spelar medier en viktig roll när samhället 

ska beskrivas och förstås. Han menar att språket förmedlar betydelser och producerar och 

kommunicerar mening, språket fungerar som representationer för att säga något om något – 

det används för att förmedla budskap och skapa mening. Skolverket (2009) skriver att 

myndighetsdokument som skolutredningar, läroplaner och rekommendationer både påverkar 

och påverkas av den offentliga debatten. De skriver vidare att genom det mediala fältets 

talordning värderas nyheter och en gallring av presumtiva talare sker, till exempel spelade 

tidningspressen en avgörande roll för att lyfta fram och sprida mobbningsbegreppet under 

1960-talet. 

”Medierna- framför allt teve, tidningar, radio- beskriver sig själva som speglare av verkligheten, 

granskare av makten, budbärare och förmedlare av nyheter. Men i själva verket är medierna en 

egen makt vid sidan av den politiska makten, den ekonomiska makten, den lagstiftande och den 

dömande makten till exempel; en makt som jag kallar den mediala makten. Budbäraren är inte 

bara budbärare, den skapar också själv sitt budskap” (Boethius 2001 sid 11). 

Vi vill med vår studie se vilka diskurser som framträder genom att undersöka vad som 

tillskrivs ett högt värde, vad som anses viktigt, i medierapporteringen samt i vilka 

sammanhang skolprogram tas upp. I begreppet värde innefattas synen på skolans uppdrag, 

lärarens roll och synen på barn och ungdomar. Med skolprogram menar vi alla de olika 

program som används i skolans värdegrundsarbete. Det kan vara program som syftar till att 

utveckla skolmiljön för att gynna inlärning och psykisk hälsa, förebyggande och åtgärdande 

program med fokus på mobbning, medlings- och konfliktlösningsprogram, kamratstödjande 
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förebyggande program, program för att motverka drog- och alkoholanvändning, program för 

att utveckla social och emotionell kompetens eller beteendemodifierande program. Vissa av 

programmen har fokus på att hantera eller förebygga mobbning medan andra program har 

fokus på att förebygga sociala problem och främja psykisk hälsa.  

Vårt intresse för skolprogram grundar sig i den uppmärksamhet dessa program fått i media 

sedan regeringen 2007 gav Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att genomföra en 

utvärdering av olika metoder mot mobbning, ett uppdrag som övertogs av Skolverket 2008 

(Skolverket 2009, 2011). Vi har även själva kommit i kontakt med olika skolprogram i vår 

yrkespraktik. Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning (2011) hade för avsikt att se 

vilka program som var mest effektiva i arbetet mot mobbning och målet var att endast 

evidensbaserade program ska användas i skolan. I samband med att Skolverket redovisade 

sina resultat påbörjades ett forskningsprojekt vid Örebro universitet. Projektet En värdefull 

skola – en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation 

till skolans värdegrund och barnkonventionen, kommer att pågå under 2011-2013. 

Forskningsprojektet fokuserar på främjande och förebyggande program avseende psykisk 

ohälsa. Till skillnad från Skolverkets utvärdering är utgångspunkten i forskningsprojektet att 

analysera de värden som programmen utgår från och se hur dessa uppfyller skolans 

värdegrundsuppdrag samt förhåller sig till skolans läroplan och andra styrdokument för 

svensk grundskola. Här anses inte effektivitet som en tillräcklig grund för rekommendationer 

om främjande och förebyggande program i skolan.  

Med utgångspunkt i Skolverkets utvärdering samt i den ovan nämnda forskningen vill vi 

undersöka vilka diskurser som framträder samt vilka aktörer som uttalar sig i 

medierapporteringen gällande skolprogram och skolans värdegrundsarbete.  

Syfte och frågeställningar 

Genom att göra en diskursanalys vill vi studera medias framställning av skolprogram och 

skolans värdegrundsarbete. Vi vill se vilka diskurser som framträder samt vilka aktörer som 

har makten att uttala sig om skolprogram och skolans värdegrundsarbete.  Vi avser att granska 

texter gällande skolprogram i Dagens Nyheter och Pedagogiska Magasinet. Vår studie utgår 

från två huvudfrågor med tillhörande underfrågor: 

Hur framträder talet om skolprogram i media? 

 Hur framställs skolans värdegrundsuppdrag i de aktuella artiklarna? 
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 Vilken bild av läraren konstrueras i de aktuella artiklarna? 

 Vilken bild av eleven konstrueras i de aktuella artiklarna? 

Vilka är aktörerna på arean? 

 Vem/ Vilka kommer till tals och har makt att beskriva skolprogram och skolans 

värdegrundsuppdrag?  

 I vilka sammanhang skrivs artiklarna? 

Tidigare forskning 

”En vetenskaplig studie tar alltid på olika vis vid där andra slutat. Det finns alltid forskare 

som gjort undersökningar som på olika vis kan relateras till det egna projektet. Utan dessa 

skulle de frågor som ställs kanske inte ens kunna ställas” (Wiklund 2006, s 47). Vi har under 

arbetets gång funderat över vilken tidigare forskning vi tar vid med vårt arbete. Frågor vi har 

ställt oss har varit om vi ska fokusera på forskning som handlar om olika skolprogram, som 

tar upp värdegrundsuppdraget eller forskning som använder sig av medieanalys som metod.  

Det har resulterat i att två olika forskningsområden studerats. Då fokus sätts på att se vilka 

olika diskurser som framträder i media har vi sökt medieforskning inom utbildningsområdet. 

För att kunna sätta in vårt arbete i en kontext har vi även sökt forskning som handlar om 

skolans värdegrundsarbete och de olika skolprogram som används i detta arbete.  

Under sökandets gång upptäckte vi att det finns begränsat med medieforskning inom 

utbildningsområdet. Vi sökte i universitetets katalog samt databaser. Våra svenska sökord var 

skola, utbildning, media och press i olika kombinationer och på samma sätt sökte vi på olika 

kombinationer av följande engelska ord: school, education, media och press. I våra sökningar 

fann vi att detta är ett relativt outforskat område, vi fann endast en rapport och en avhandling 

inom området. Rapporten, Utbildningspolitik och medielogik (2003) ingick i 

forskningsprojektet om utbildningsreformer som bedrevs inom forskningsgruppen STEP 

(Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) vid 

Pedagogiska institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Maria Folke-Fichtelius 

(2003) ville med studien rikta uppmärksamheten mot massmedierna och se dess funktion och 

betydelse i den utbildningspolitiska kommunikationen rörande debatten om betygsgränserna 

på de nationella proven. Matilda Wiklund (2006) ifrågasätter i sin avhandlings avslutande 

diskussion huruvida den utbildningsdebatt hon studerat kan kallas debatt då det inte finns 

utrymme för någon större mångfald av röster och perspektiv. I sin avhandling studerar hon 
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vilken bild av den gode läraren som konstrueras på DN:s ledarsidor. Hon använder 

diskursanalys för att se hur olika parter relaterade till utbildning, som lärare, elever, föräldrar 

och politiker, positioneras. Bland annat framkommer att lärare ges en relativt stark position 

medan utbildningsforskare och vissa politiker har låg trovärdighet därför att de betraktas som 

avlägsna från klassrumsvardagen. Wiklund (2006) kommer fram till att bilden av den goda 

läraren i artiklarna, är en specialist som har stor ämneskunskap och trots svåra villkor förmår 

hålla ordning i klassrummet och förmedla ämneskunskap. Hon ser också att de uppgifter som 

inte är direkt kopplade till kunskapsuppdraget ges lägre relevans eller konstrueras som icke-

lärar-positioner.  

Inom forskningsområdet som rör skolans värdegrundsarbete och de olika skolprogram som 

används finns mer forskning. Skolans värdegrundsarbete studeras av exempelvis Lifmark 

(2010) och Löf (2011), som båda betonar att skolornas värdegrundsarbete har betydelse i 

främjandet av elevers välmående. Lifmark (2010) har studerat hur lärare arbetar med 

läroplanens värdegrundsuppdrag i en skola präglad av olika slags mångfald. Läroplanen talar 

inte om hur dessa mål ska tolkas eller hur arbetet ska bedrivas och utifrån detta menar 

Lifmark att lärarna har ett stort ansvar och en stor frihet i sitt värdegrundsarbete. Löf (2011) 

menar att trots att det saknats nationella riktlinjer har skolämnet livskunskap sedan 1990- talet 

vuxit fram som ett sätt att främja hälsa och arbeta med skolans värdegrundsarbete.  

Lifmark (2010) menar att det är komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar. 

Elevers kunskaper och värderingar är en del av hela deras emotionella liv. Elevers olika 

attityder beror på flera olika faktorer som värderingar i familjen, föreställningar om kön samt 

attityder bland kompisar. Det är en komplex bild som kan inbegripa hela livssituationen. 

”Värdegrundsuppdraget innebär ett ansvarsfullt och mångfacetterat arbete som kräver 

kunskaper inom flera olika områden, vilket behöver uppmärksammas i både lärarutbildning 

och i fortbildning av verksamma lärare. Det är dessutom viktigt att lärare ges tid att 

sinsemellan diskutera målen och villkoren för detta arbete” (Lifmark, www.skolporten.com). 

Mångfalden i samhället och inom varje individ bidrar till att värdegrundsuppdraget kan ses 

som svårtolkat och omstritt men även som ett mycket angeläget område. Syftet med Löfs 

studie är att ”förstå och belysa hur skolämnet livskunskap växer fram, definieras och 

organiseras av aktörer i olika praktiker inom skolans kontext” (Löf 2011, s 24).  

Löf (2011) urskiljer genom att analysera nationella och lokala dokument en demokratidiskurs, 

som utgår från skolans uppdrag att förmedla demokrati och främja hälsa, och en 

http://www.skolporten.com/
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folkhälsodiskurs, där livskunskap ses som en förebyggande elevhälsoinsats. Utöver dessa 

konkurrerande (och i viss mån samverkande) diskurser tar Löf också upp de privata aktörer 

som konkurrerar på skolans arena och erbjuder färdiga paketlösningar i form av skolprogram. 

Löf (2011) menar att folkhälsodiskursen har fått ett mycket stort genomslag i skolan. Detta 

gör att skolans arbete blir mer individinriktat än inriktat på strukturella frågor och att 

pedagogrollen inom ämnet livskunskap blir allt mer likt en terapeuts. Detta menar Löf innebär 

att innehållet i ämnet ofta läggs på ett för barnen privat plan och i avhandlingen diskuteras 

vad som händer när barns privata angelägenheter lyfts upp till offentliga samtal. Detta berörs 

också av Lifmark (2010) som diskuterar hur värdegrundsarbetet kan bedrivas med respekt för 

enskilda elevers integritet och för deras familjers privata liv. Löf (2011) kommer i sin 

avhandling fram till att ämnet livskunskap innehåller, i den lokala skolpraktiken, en mängd 

olika arbetssätt och skolprogram och ämnet har kommit att handla mer om elevers sociala 

problem än de gemensamma värden som framhålls i läroplanen. Löfs slutsats blir: ”Min 

analys av skolämnet livskunskap visar att skolan står inför ett allvarligt problem med att 

genomföra det sociala uppdrag som man ålagts. Lösningen är inte enkel, men framstår som 

alltmer uppenbar: Skolan behöver återta kontrollen över sitt sociala uppdrag” (s 185). 

Liksom Löf skriver i sin avhandling kommer Skolverket (2009) i sin kunskapsöversikt fram 

till att: 

”Det är intressant att notera att alla dessa program som används i en pedagogisk verksamhet 

huvudsakligen har sin vetenskapliga grund i en psykologisk teoritradition. Individualpsykologi, 

utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi och i viss mån socialpsykologi utgör i huvudsak de 

teoretiska utgångspunkterna. Huvuddelen av programmen säger sig dock vara inriktade på att 

påverka skolmiljön, ledarskap i klassrummet, förhållningssätt mellan lärare och elever och 

gruppklimat, något som ligger inom det pedagogiska fältet och därför torde ta sin utgångspunkt i 

pedagogiska teoribildningar. Men medicinska och psykologiska förklaringsmodeller tycks i dag ha 

fått genomslag och vara vägledande för skolans pedagogiska verksamhet och för hur problem ska 

förstås och hanteras. På detta sätt ifrågasätts pedagogernas professionalitet och de förutsätts i 

stället arbeta med redskap som de inte utbildats eller har kompetens för.” (Skolverket 2009, s 193) 

Myndigheten för skolutveckling fick 2007 i uppdrag av regeringen att genomföra en 

utvärdering av olika metoder mot mobbning och detta uppdrag övertogs av Skolverket när 

Myndigheten för skolutveckling lades ner 2008 (Skolverket 2009). Målsättningen med den 

omfattande utvärderingen var att de metoder som används i skolan ska vara evidensbaserade 

och kvalitetssäkrade (Skolverket 2011). Myndigheten för skolutveckling, och senare 
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Skolverket, gav forskare som bedömdes ha omfattande kunskaper om mobbning samt 

erfarenhet av olika discipliner och olika metodologisk inriktning i uppdrag att genomföra 

utvärderingen som pågick från hösten 2007 till hösten 2010. I utvärderingen ingick 

programmen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skol-Komet, 

Skolmedling och Stegvis. Urvalskriterierna var att programmen skulle vara vanligt 

förekommande på svenska skolor, eller att det skulle finnas indikationer på att de hade effekt. 

Det fanns även en ambition att det skulle var olika typer av program.  

I regeringsuppdraget till myndigheten betonades kravet på evidens och vetenskaplighet. Att 

utvärdera vilka skolprogram som är mest effektiva visade sig komplicerat, eftersom det är 

lagstiftat att alla skolor ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling var det svårt 

att särskilja effekterna av ett visst program. De skolor som angav att de arbetade med ett visst 

program arbetade ofta också med inslag från andra program vilket gjorde att det inte var 

möjligt att studera effekterna av ett specifikt skolprogram. Skolverket (2011) kommer fram 

till att alla program innehåller insatser som kan vara effektiva men också insatser som kan 

leda till att elever kränks. Schemalagda särskilda lektioner för alla klasser och elever som 

observatörer eller rapportörer som till exempel kamratstödjare är exempel på insatser som kan 

öka mobbningen. Studien visar på nya upptäckter som att flickor i lika stor utsträckning är 

utsatta för mobbning som pojkar. Den visar också att olika insatser fungerar olika på pojkar 

och flickor. Vissa insatser som fungerar väl för pojkar kan ha negativa effekter för flickor och 

tvärtom. Inget av skolprogrammen i studien tar hänsyn till detta. Det visar på att det är ett 

komplext problem som inte går att motverka med en universalmetod. I utvärderingen 

framkom att det finns en stor vilja att hjälpa utsatta elever, men att det har funnits för lite 

forskning om vilka metoder som fungerar bäst. Skolverkets utvärdering (2011) skulle vara ett 

bidrag till forskningen inom detta område.  

Samtidigt som skolverket presenterade sina resultat startades ett forskningsprojekt vid Örebro 

universitet. Forskningsgruppen i Örebro menar att ett programs effektivitet inte är en 

tillräcklig grund för rekommendationer om främjande och förebyggande program i skolan. 

Hänsyn måste också tas till vilka värden de aktuella programmen vilar på samt hur de 

förhåller sig till de värden som kan uttolkas ur läroplanens värdegrund. Precis som i 

skolverkets genomgångar (2009, 2011) framkommer att de studerade programmen har en 

bristande forskningsförankring trots att flera program hävdar att de är forsknings- och 

evidensbaserade. 
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Två av de metoder som utger sig för att vara evidensbaserade och vila på en vetenskaplig 

grund är Skol-Komet och SET. Detta är också de enda skolprogram som vi hittat specifik 

forskning kring. Metoderna utvärderas i avhandlingen Skol-Komet, Tre utvärderingar av ett 

program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet av Martin Karlberg samt Birgitta 

Kimbers avhandling Primary Prevention of Mental Health Problems among Children and 

Adolescents through Social and Emotional Training in School.  

I Karlbergs (2011) avhandling utvärderas Skol-Komet, ett program som bland annat har för 

avsikt att vara ett stöd i lärares arbete med beteendeproblem i klassrummet. Skol-Komet och 

Föräldra-Komet baseras på inlärningsteorier och har en behavioristisk utgångspunkt. Skol-

Komet ska vara ett stöd för lärare när det gäller att förbättra relationen mellan elev och lärare i 

klassrummet. Programmet syftar även till att påverka lärares möjlighet att skapa ett 

klassrumsklimat som präglas av förutsägbarhet, positiv stämning, struktur och möjlighet till 

en positiv skolanknytning för eleverna. Genom tillämpning av olika behavioristiskt grundade 

principer, bland annat differentiell förstärkning vill programmet på kort sikt skapa arbetsro 

och förutsättningar för lärande i klassrummet. På lång sikt vill man stödja elevernas sociala 

utveckling för att minska risken för antisocial utveckling. 

Karlberg menar att skolan inte haft ett systematiskt arbete för att förebygga en antisocial 

utveckling för elever som uppvisar uppförandeproblem i skolan. Karlberg vill med 

avhandlingen bidra till forskningen om hur man skapar ett klassrumsklimat som förebygger 

svårigheter på kortare och längre sikt och menar att dessa elever är en viktig målgrupp för 

insatser då de löper ökad risk att hamna i sociala svårigheter både på kortare och längre sikt. 

Utgångspunkten i avhandlingen är att orsakerna till problemen är en funktion av interaktionen 

mellan eleven och miljön. Det betyder att elevers uppförandeproblem kan påverkas genom 

förändringar i miljön. Skapandet av Skol-Komet är ett försök att kunna påverka miljön 

systematiskt. I studierna som gjorts är den huvudsakliga avsikten att påverka skolans 

inflytande på elevernas möjlighet till engagemang i prosociala aktiviteter. Avsikten är även att 

utveckla färdigheter att delta i prosociala aktiviteter genom att lärare ger förstärkning till 

eleverna när de uppvisar prosociala beteenden. I en studie gjordes också försök att påverka de 

faktorer som påverkar eleverna i hemmet. Försöket visade att parallella insatser i hemmet och 

skolan inte minskade uppförandeproblem i skolan i högre utsträckning än endast insatser i 

skolan. I resultatet i avhandlingen såg man även att relationen mellan lärare och elever (mätt i 

beröm och reprimander) blev bättre av insatser med Skol-Komet. Utifrån resultaten i studien 
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menar Karlberg att beteendeorienterad konsultation och beteendeorienterat ledarskap kan vara 

effektivt i att minska uppförandeproblem i klassrummet. Det kan också vara ett effektivt sätt 

att minska risken för en antisocial utveckling. Karlberg menar vidare att uppförandeproblem i 

skolan bör hanteras i skolan. Resultaten i avhandlingen visar att utbildning i föräldraskap inte 

påverkade fokuselevernas beteende i klassrummet. För att minska uppförandeproblem i 

klassrummet måste arbetet bedrivas där. 

Kimber (2011) utgår i sin avhandling från att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat 

dramatiskt under senare år. Med detta som utgångspunkt har hon utvecklat ett skolprogram 

för social och emotionell träning (SET), vilket syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland 

barn och unga. Det främsta syftet med Kimbers studier är att beskriva och utvärdera 

effekterna av SET vad gäller olika aspekter på mental hälsa. Hon undersöker effekterna vad 

gäller psykiskt välmående, mobbning, droger och alkohol, utagerande problematik, (t.ex. 

aggressivitet) inåtvänd problematik (t.ex. ångest, nedstämdhet) samt sociala färdigheter. 

Utvärderingarna gjordes efter två respektive fem år. Resultaten blev delvis olika. Efter två år 

kunde effekter ses på utagerande problematik men inga effekter på inåtvänd problematik. 

Efter fem år kunde Kimber se större effekter på inåtvänd problematik än på utagerad 

problematik. Vad gäller mobbning kunde hon se effekter efter två år men ingen särskild effekt 

kunde fastställas efter fem år. Det fanns inga effekter gällande sociala färdigheter varken efter 

två eller fem år. Med ny analysteknik där bortfallet modellerades kunde Kimber däremot även 

se effekter av SET vad gäller sociala färdigheter. 

Ett annat program som i media framstår som forskningsbaserat är Olweusprogrammet. Detta 

program är utformat med Olweus egna forskning från 1970-talet som utgångspunkt. 

Programmet grundar sig på individualpsykologisk forskning om hur och varför aggressivt 

beteende hos främst pojkar uppstår och utvecklas (Skolverket 2009).    

I en genomgång av den forskning skolprogrammen hänvisar till finner både Skolverket (2009) 

och Forskningsprojektet i Örebro brister. Forskningsgruppen ställer sig kritisk till den 

forskning SET och Skol-Komet hänvisar till, delvis på grund av att båda forskarna har andra 

roller och intressen i de program de undersökt. I Skolverkets (2011) utvärdering konstaterar 

forskarna att alla program som används i den pedagogiska verksamheten, har sin 

vetenskapliga grund i en psykologisk teoritradition. Dessutom pekar man på att de effekter 

som uppmätts i tidigare forskning var relativt små. Sammanfattningsvis kommer skolverket 

(2011) fram till att det inte finns någon universalmetod eller program att använda i arbetet 
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mot mobbning, kränkningar och diskriminering – området är för komplext. Skolverket skriver 

att det som behövs är aktivt engagerade individer och resurser av olika slag, som kompetent 

personal, organisatorisk stabilitet och en personalgrupp som drar åt samma håll. Skolverket 

pekar på några centrala faktorer som verkar bidra till att hålla mobbningen på en låg nivå: 

systematiska och väl genomtänkta insatser, hela skolan-ansats, ett gott skolklimat samt 

elevers delaktighet.  

Teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalys 

En utgångspunkt i vår studie är att framställningen av skolprogram i olika medier påverkar 

hur både människor i allmänhet och personer verksamma i skolan uppfattar skolans 

värdegrundsarbete. Medier kan ses som praktiker varigenom föreställningar om företeelser 

konstitueras - diskurser bildas.  

Diskursanalys är ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Socialkonstruktionism är baserad i 

en hermeneutisk tradition där man i grunden inte tror att det finns någon kunskap bortom 

individens upplevelser av verkligheten. Det enda vi kan veta om verkligheten är hur 

människor skapar och förstår den och sitt agerande i den. I de här processerna ses språket 

också som tolkat, förhandlat och omformulerat (Burr 2003). Denna konstruktion av kunskap 

sker i ett kollektivt, socialt samspel mellan människor. Ytterst sett handlar 

socialkonstruktionism om att kunskap betraktas som en form av (eller möjligen förlängning 

av) social handling – inte som ett slags mental representation (Gergen 1985). 

Burr (2003) binder ihop bilden av socialkonstruktionismen i fyra fält. Det första är en kritisk 

inställning till självklar kunskap, hon menar att vår kunskap om världen inte är spegelbilder 

av verkligheten, utan mer ett resultat av vårt sätt att kategorisera världen. Vi bör därför ha en 

kritisk inställning till vår egen kunskap och till vad som generellt tas för givet i vår omvärld. 

Fokus bör riktas mot hur kategoriseringar konstrueras. Det andra är att vår kunskap om, och 

syn på världen är historiskt och kulturellt betingad. Människan äger ingen inneboende essens 

utan är en konstruktion av sin erfarenhet och sin omgivning. Vår identitet och uppfattning om 

vår omvärld beror på kontextuella faktorer varför de också förändras över tid. Det tredje är att 

kunskap konstrueras och upprätthålls genom sociala processer. Det sätt på vilket vi förstår 

världen skapas genom den sociala interaktionen och kampen om vad som är sant respektive 

falskt. Genom diskursen i språket och texten förmedlas nya sanningar vilka förankras och 
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sprids vidare. Det fjärde och sista fältet är att den aktuella världsbilden inverkar på det sociala 

beteendemönstret. Den sociala konstruktionen av kunskap och sanningar får därmed sociala 

konsekvenser, där vissa handlingar blir konstitutiva och obestridliga medan andra blir direkt 

otänkbara. Burr (2003) menar att vi alla har olika tolkningar av verkligheten och vår unika 

tolkning styr just vårt individuella beteende. Det innebär att den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser.  

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

andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Diskurser har också ett 

dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem förändras” (Bergström & Boréus, 2005 s 

309). Diskursanalys består av flera inriktningar, men oavsett inriktning av diskursanalys har 

den ett bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten 

direkt eller på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den. Det diskursiva synsättet väver 

samman språk och handling. Diskursanalys kan också relateras till makt, till olika typer av 

maktordningar, då det språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka (Bergström & 

Boréus 2005). Trots likheter mellan de olika inriktningarna vad gäller bland annat synen på 

språk finns också skillnader mellan olika inriktningar. Winther-Jörgensen och Phillips (2000) 

menar att olika inriktningar skiljer sig åt vad gäller synen på ideologi, diskursens roll i 

konstituerandet av världen samt analytiskt fokus. Laclau och Mouffes diskursteori, vilken 

representerar den anglosaxiska traditionen, menar att det inte går att hitta en ”sannare” 

sanning bakom diskurserna och därmed ser de en begränsad användning för ett 

ideologibegrepp. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys läggs vikt vid de dominansmönster 

vari en social grupp underordnas en annan och det finns en föreställning om att man kan skilja 

mellan diskurser som är ideologiska och diskurser som inte är det. 

Vad gäller diskursens roll i konstituerandet av världen så skiljer Fairclough mellan diskursiv 

praktik och annan social praktik. Diskursbegreppet reserveras för text, tal och andra 

semiotiska system. Den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar de andra sociala 

praktikerna och de andra sociala praktikerna formar de diskursiva praktikerna, det är ett 

samspel. I Laclau och Mouffes diskursteori ses alla praktiker som diskursiva, det finns inget 

samspel mellan diskurs och något annat, utan diskursen är fullständigt konstituerande för vår 

värld (Winther-Jörgensen & Phillips 2000). Fairclough menar att diskurser kan bestämmas av 

externdiskursiva faktorer och framhåller det gemensamma i diskursen medan Laclau och 

Mouffe inte i samma utsträckning framhåller det gemensamma i diskursen. De ser att alla 
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sociala fenomen behandlas diskursivt och att inget ska uppfattas som uttryck för tvingande, 

normerande och likriktande verbala praktiker (Bergström & Boréus 2005). 

Vad gäller analytiskt fokus kan detta skilja sig åt då man inom vissa angreppssätt fokuserar på 

att diskurser skapas och förändras i vardagens diskursiva praktiker, till exempel i massmedier, 

medan andra är mer upptagna av stora linjer och försöker kartlägga de diskurser som 

överhuvudtaget finns i samhället. Här menar Winther-Jörgenssen och Phillips (2000) att det 

handlar om gradskillnader men att Laclau och Mouffes diskursanalys i större utsträckning än 

den kritiska diskursanalysen är intresserade av mer abstrakta diskurser. Den kritiska 

diskursanalysen är ett sätt att studera hur vi konstruerar en förståelse av världen med hjälp av 

språk. Fairclough menar att det endast är det talade och det skrivna som bildar diskurser och 

en central teoretisk ståndpunkt är att diskurser konstrueras genom samspel mellan sociala 

strukturer och sociala aktörer. Utifrån detta ansåg vi att den kritiska diskursanalysen var 

passande för vår studie samt att vi liksom Löf (2011) kan se att den kan vara ett systematiskt 

sätt att närma sig relationen mellan text, meningsskapandet av text, sociala praktiker och 

samhälleliga strukturer. Löf använder kritisk diskursanalys för att urskilja hur formuleringar 

(av ämnet livskunskap) tar form inom ramen för olika diskursiva praktiker, samt vilka aktörer 

som ger sig in i kampen om att definiera ämnet. I vår studie använder vi den kritiska 

diskursanalysen för att undersöka hur bilden av skolprogram och skolans värdegrundsarbete 

framträder i media, i vårt fall pressen. Vi vill också se vilka som dominerar, det vill säga om 

vissa aktörer eller grupper underordnas andra och får eller tar större utrymme i media.  

Fairclough använder sig av ett tredimensionellt diskursbegrepp och skiljer mellan diskurs som 

text, som diskursiv praktik och som social praktik (Fairclough, 1992). När diskurs enbart blir 

text är utgångspunkten lingvistisk. Diskursiv praktik är hur text produceras, distribueras och 

hur konsumtionen av text ser ut. Social praktik är en vidgning av diskursbegreppet. Det 

betyder att relationerna mellan text och diskursiv praktik relateras till något yttre och bredare, 

till exempel andra diskursiva praktiker.  Det övergripande syftet med modellen är att 

undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser och sociala strukturer. Enligt Fairclough 

har diskurser tre olika funktioner. För det första, en ideationell funktion, en diskurs har en 

innehållslig dimension. För det andra har diskurser en relationell funktion då olika relationer 

skapas mellan olika grupper som t.ex. lärare och studenter. Som tredje funktion, konstrueras i 

diskurser olika identiteter. Detta innebär att vad en människa identifierar sig själv med, eller 

vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen är starkt kontextbundet (Bergström & 

Boréus, 2005).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontext
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Att studera media 

Olika slags medier har under åren fått en allt större betydelse för människan i vardagslivet. 

Massmedier och andra medier har en central roll när dagens samhälle speglas, hur samhället 

ser ut och fungerar. De moderna massmedierna utvecklas tillsammans med de moderna 

samhällena som finns idag. Samhällena skapar en bakgrund för massmedierna både 

ekonomiskt och socialt, politiskt och kulturellt, samtidigt som medierna skapar ramar och 

verktyg så att vi kan förstå och analysera bakgrunden. Mediespråket i olika varianter är ett 

uttryck för de funktioner medierna har i dagens samhälle (Drotner, m.fl. 1996).  

När människor agerar i olika medier så gör de det med hjälp av språket. Att ta språket i bruk 

är att engagera sig och att kunna påverka något i olika situationer (Ekström, 2008). Språkets 

betydelser är enligt Eksröm (2008) alltid beroende av vilken kontext det ingår i. Han menar 

vidare att när vi talar, samtalar och producerar texter väljer vi in valda sociala sammanhang i 

situationen. Begreppet kontext är dock mångtydigt då det finns kontexter på olika nivåer. 

Kontext kan syfta på den språkliga omgivningen, den sociala omgivningen samt den mer 

övergripande kulturen som utgör den gemensamma referensramen.  

Ett samhälle kan förstås som ett kommunikationssystem, där medierna är en av de centrala 

institutionerna. Institutioner kan ses som samhällets stabila strukturer som upprätthålls genom 

samhällsmedlemmarnas sammantagna handlingar och genom den mening som dessa 

strukturer och handlingar får. Institutionerna är en del av människans praktiska medvetande 

som ingår i hennes pågående meningsproduktion. Medierna utgör en speciell slags institution 

men delar också de mest generella egenskaperna för institutioner. Medierna har materiella 

strukturer, det är en kombination av teknologiska, ekonomiska och organisatoriska faktorer 

som utgör de materiella förutsättningarna för kommunikation. De kan också i publikens och 

medarbetarnas ögon förknippas med bestämda syften. Det handlar om en särskild social 

praktik, handlingar i ett samhälleligt perspektiv, där diskursen, användningen av språk och 

andra tecken, tematiseras (Drotner, m.fl. 1996).  

Kritisk diskursanalys syftar till att analysera språkliga handlingar utifrån ett kritiskt teoretiskt 

perspektiv. Sociala relationer är utgångspunkten, relationer mellan människor ses inte som 

neutrala utan samhället är präglat av konflikter och maktanspråk. För att kunna få fram giltig 

kunskap måste man enligt den kritiska diskursanalysen analysera samhällets maktstrukturer, 

dvs. hur vissa saker styr medan andra marginaliseras. Det centrala är relationen mellan 

samhälle och språk (Ekström 2008). Ekström (2008) tar upp att samhället genomsyras av 
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ideologier som diskursivt uttrycks olika beroende på sammanhanget. Mediernas rapportering 

av den sociala verkligheten är anpassad efter redan färdiga, och sociokulturellt betingade, 

ramar på samma sätt som vardagskommunikationen baserar sig på förgivettagna 

sociokulturella tankekategorier. 

Metod 

En kritisk diskursanalys 

Som vi beskrivit ovan har vi valt att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta då 

Faircloughs diskursdefinition har en mer öppen, vidgad inriktning. Med det menas att en 

diskurs inte enbart ges betydelsen av det som är sammanhängande av det skrivna eller talade 

språket utan kopplas till det sammanhang den ingår i. Den kritiska diskursanalysen kan ses 

som exempel på en integration av en lingvistisk utgångspunkt med samhällsvetenskap och ett 

exempel på att termen diskurs vidgas, är att diskursbegreppet orienteras mot den sociala 

praktiken (Bergström & Boréus 2005). Fairclough (1992) skriver att det inte finns någon 

bestämd arbetsgång att följa när en diskursanalys ska genomföras, arbetsgången beror på 

ämnet och syn på diskurser. Den kritiska diskursanalysen följer således inte någon specifik 

metodinriktning och några specifika mallar att följa finns inte. Fairclough anger dock några 

generella riktlinjer inom kritisk diskursanalys utifrån begreppen data, analys och resultat. Han 

använder sig av det ovan beskrivna tredimensionella diskursbegreppet och skiljer mellan 

diskurs som text, som diskursiv praktik och som social praktik (Fairclough, 1992). 

Vi är i vår studie intresserade av att se vilken bild av skolprogram som framträder i media 

samt i vilka sammanhang frågan tas upp. Vidare är vi intresserade av att se vilka olika aktörer 

som kommer till tals i de olika diskurserna. Detta menar vi ligger inom dimensionerna text 

och diskursiv praktik i Faircloughs tredimensionella modell. Textanalysen handlar om 

formella drag hos texten som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. En diskurs kan 

sägas vara ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv – 

det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2008, s 72). En genre är ett språkbruk som är förbundet med och utgör en del av en 

bestämd social praktik, det kan till exempel vara en nyhetsgenre i media.  

Analysen av den diskursiva praktiken innefattar hur text produceras, distribueras och hur 

konsumtionen av text ser ut. Text och diskursiv praktik utgör olika dimensioner i modellen 

men är nära sammanbundna, när man sysslar med textens egenskaper sysslar man också med 
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produktions- och konsumtionsprocesser och omvänt (Winther Jörgensen & Phillips 2008). 

Modellens övergripande ramverk är den sociala praktiken, som bildar utgångspunkt för 

utformningen av problemformuleringen. När Fairclough talar om diskursiv praktik som social 

praktik är det en vidgning av diskursbegreppet genom att diskurs relateras till både andra 

diskurser och till icke- diskursiva områden. Den diskursiva praktiken både speglar och bidrar 

aktivt till social och kulturell förändring (Bergström & Boréus, 2005). I vår studie utgör 

media både en social och diskursiv praktik medan skolan är en social praktik.  

I den diskursiva praktiken riktas intresset mot hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras. Teknikerna för det kan vara deltagande observationer eller dokumentstudier 

(Bergström & Boréus, 2005). I vårt arbete har vi gjort en dokumentstudie genom att läsa ett 

antal utvalda artiklar. Valet av material är enligt Faircloug (1992) beroende av 

problemformuleringen, kunskap om vilket material som är relevant och huruvida man kan få 

tillgång till materialet. Han menar vidare att det kan vara problematiskt att samla material som 

ger en bild av en förändringsprocess eftersom det då måste infogas ett rimligt tidsspann. 

Utifrån detta har vi valt att analysera artiklar från två olika typer av skrifter, en dagstidning 

och en facktidning, under de senaste tio åren. En mer detaljerad beskrivning av urvalet finns 

under rubriken, Avgränsningar och urval av material. I arbetet med utvalda artiklar avser vi 

att analysera vilka diskurser som framträder i texterna, vilka aktörer som framträder, vilka 

texterna riktar sig till samt om det skett förskjutningar över tid. Vi vill analysera vad som 

prioriteras och inte prioriteras i de framträdande diskurserna då det i kritisk diskursanalys är 

av intresse att analysera både det som närvarar och prioriteras samt det som utelämnats eller 

inte prioriterats. (Ekström, 2008). Vi redogör närmare för vårt analysarbete under rubriken 

Analys nedan. 

Forskarens roll 

Diskursanalys som teori och metod innehåller vissa problematiska aspekter som vi tvingats ta 

hänsyn till under vårt arbete. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att när vi gör en 

diskursanalys arbetar vi med det som faktiskt sagts eller skrivits för att undersöka vilka 

mönster som finns i utsagorna och vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar 

av verkligheten kan få. Genom våra egna erfarenheter av skolan är vi en del av den kultur vi 

vill undersöka och delar många av de självklarheter som ligger i materialet, självklarheter som 

vi är ute efter att blottlägga. Att vi dessutom är intresserade av att visa hur vissa utsagor blir 

accepterade som sanna och andra inte och att se vilka aktörer som tillskrivs stor trovärdighet 

och ges stort utrymme, gör det svårt att undersöka de diskurser vi själva är nära och har en 
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åsikt om. Här menar Winther Jörgensen och Phillips (2000) att vi, precis som inom 

fenomenologin, ska försöka ställa oss främmande inför materialet, sätta parentes kring oss 

själva så att våra egna värderingar inte överskuggar analysen. Detta är aspekter vi måste bära 

med oss i vår diskursanalys, vilka diskurser vi tillhör och hur detta kan tänkas påverka vår 

analys.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer behandlar två krav på forskningsfrågor, det första 

är att forskning inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet, detta kallas 

forskningskravet. Det andra kravet är individskyddskravet, vilket innebär att individer inte får 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Eftersom vår studie är 

en medieanalys så har vi bedömt att vi inte behöver göra några etiska överväganden utifrån 

individskyddskravet. De individer som går att identifiera i vår studie har själva valt att vara 

aktiva aktörer på den offentliga mediearenan. 

Avgränsningar och urval av material 

Vi har valt att avgränsa urvalet till artiklar i Dagens Nyheter och Pedagogiska Magasinet 

under åren 2002 till 2011. Dagens Nyheter har vi valt för att det är en oberoende liberal daglig 

morgontidning och ett ledande opinionsorgan (http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter, 2012). 

Pedagogiska Magasinet är Lärarförbundets tidskrift med fördjupande reportage om 

utbildning, pedagogik, forskning och debatt. Tidskriften vänder sig till lärarutbildare, 

skolledare, tjänstemän, pedagoger, politiker och beslutsfattare inom hela utbildningsområdet 

(http://larartidningar.se/page/425 ). Lärarförbundet är Sveriges största fackförbund för lärare 

(www.lararforbundet.se/) och därför föll valet på Pedagogiska Magasinet. Sökorden har varit 

metoder mot mobbning, skolprogram, psykisk hälsa, prevention och värdegrundsarbete.  

Utifrån de träffar vi fick på sökorden sorterades de artiklar, som omnämnde något 

skolprogram ut. Det resulterade i 11 artiklar från Dagens Nyheter (se bilaga1) och 23 artiklar 

från Pedagogiska Magasinet (se bilaga 2).  

Analys 

Efter urvalet hade vi 34 artiklar från Pedagogiska Magasinet och Dagens Nyheter. För att på 

ett strukturerat sätt bearbeta innehållet i artiklarna utformades ett analysschema (se bilaga 3) 

vilket användes vid läsningen. Nedan redogörs för analysarbetet i tre faser. 

Första analysfasen  

I första analysfasen sorterades artiklarnas innehåll utifrån följande frågeställningar: 

http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter
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 Vem har skrivit, namn, titel och årtal? 

 Vem uttalar sig/ kommer till tals? 

 Vem riktar sig texten till? 

 I vilket sammanhang skrivs artikeln? 

 Vilket tal om värdegrund framkommer? 

 Hur framställs skolans uppdrag? 

 Vilken bild av läraren konstrueras? 

 Vilken bild av eleven konstrueras? 

Ett analysschema för varje enskild artikel upprättades och artiklarnas innehåll sammanfördes 

under respektive rubrik för att tydligt kunna se eventuella likheter respektive skillnader i 

textanalysen. Under analysens gång har vi hållit artiklarna från Dagens Nyheter och 

Pedagogiska Magasinet åtskilda eftersom vi ser dessa som delvis olika genrer. I fälten för 

vem/vilka som skriver och uttalar sig har vi skrivit namn och titel/profession på den/de 

aktuella personen/personerna. Vad gäller vem texten riktar sig till skilde vi på Dagens 

Nyheter vilken vi anser rikta sig till allmänheten och Pedagogiska Magasinet vilken vi menar 

riktar sig till personer som på något sätt är verksamma inom skolan. Det kontextuella 

sammanhanget kom att handla om relationen till andra artiklar, till exempel förekom debatter 

men också serier av artiklar utifrån särskilda händelser. Vi sorterade sedan innehållet utifrån 

hur talet om värdegrund, skolans uppdrag, lärarens roll och elevsyn framträdde i texterna.  

Andra analysfasen 

I andra analysfasen utgick vi främst från textnivån i analysmodellen och sorterade citaten 

utifrån gemensamma begrepp som vi ansåg hade en samhörighet, som till exempel delaktighet 

och trygghet, lagar och skyldigheter samt forskning och evidens. Genom att färgkoda och 

sortera utifrån dessa begrepp växte tre diskurser fram. Detta utgör textnivån i analysen. De 

diskurser vi kunde se växa fram var den relationella diskursen, vilken i stor utsträckning 

sammanfaller med de värden som skrivs fram i läroplanen. Den juridisk och politiska 

diskursen hänvisar till skyldigheter och styrdokument dock inte innehållet. Evidens och 

vetenskapsdiskursen hänvisar till forskning, utvärderingar och evidens.   

Tredje analysfasen 

I tredje analysfasen fokuserade vi på den diskursiva praktiken. I denna fas studerade vi om det 

är någon skillnad på vilka diskurser som framträder, vilka som producerat texten, vilka som 

kommer till tals och vilka texten riktar sig till mellan de olika tidningarna. Vi kunde se vilka 
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aktörer som får komma till tals och i vilka sammanhang. Vi kunde också se att olika diskurser 

framträder i olika utsträckning i de olika tidningarna.  

Resultat 

Media skildrar och konstruerar genom sina artiklar bilden av skolan. Denna bild innehåller 

föreställningar om hur skolan bör organiseras och genomföra sitt uppdrag. I vårt arbete ligger 

fokus på att se vilken bild som framträder av skolprogram och vilka aktörer som äger makten 

i media. ”Mediernas språk är nära kopplat till makt: makt att påverka hur verkligheten ska 

förstås, makt att övertyga, makt att påverka vad som är möjligt för andra att göra” (Ekström 

2008, s 10). Media låter olika bilder av verkligheten växa fram, de använder sig av olika 

diskurser för att beskriva olika händelser eller aktuella situationer, områden. 

I vår analys har det framkommit tre utmärkande diskurser: en Relationell diskurs, en Evidens 

och vetenskapsdiskurs samt en Juridisk och politisk diskurs. I den relationella diskursen 

formuleras hur skolan skall utforma sitt värdegrundsarbete, där betonas värde, trygghet, 

känslor, relationer och demokrati. Inom denna diskurs framträder aktörer med olika 

professioner inom medicin, psykologi och pedagogik och skolans uppdrag skrivs fram som 

komplext. I evidens och vetenskapsdiskursen ses skolprogram som en lösning på olika 

problem inom skolan. Skolprogrammens effekt och vetenskapliga förankring sätts i fokus. I 

den juridisk och politiska diskursen framträder skollagen och styrdokumenten. En mer 

förenklad bild av skolans arbete gestaltas. 

Relationell diskurs 

Inom den relationella diskursen ligger fokus på skolans värdegrundsarbete. Begrepp som ges 

ett högt värde är värdegrund, trygghet, omsorg, relationellt, respekt, elevinflytande och 

demokrati. Dessa begrepp är också aktuella i den nya läroplanen där värdegrundsarbetet fått 

mer fokus än i tidigare läroplaner. Första kapitlet i nya läroplanen heter Skolans värdegrund 

och uppdrag och betonar att alla som arbetar inom skolans verksamheter ska hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det 

som strider mot dem. Trots att den nya läroplanen inleder med ett kapitel med 

värdegrundsuppdraget i skolan så växer en bild av att uppdraget upplevs svårt i praktiken 

fram. Uppdraget framträder som komplext och otydligt.  
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”Skolan ska inte skilja på kunskapsuppdraget och värdeuppdraget. Idag är det oklart hur 

värdegrundsarbetet ska gå till samt vad demokrati- och värdegrundsarbete egentligen innebär” 

(PM 111108)  

”Att arbeta sig fram till en gemensam värdegrund för hur man ska förebygga och åtgärda 

mobbning är en av de största utmaningarna i vardagspraktiken” (PM 110512) 

”Det finns givetvis olika uttolkningar av hur skolans demokratiska värdegrund ska främjas på 

bästa sätt” (PM 110510) 

”För mig är nog värdegrunden viktigast. Vi förmedlar tro på framtiden och att man ska respektera 

varandra” (PM 110921) 

Det blir också tydligt att värdegrundsuppdragets innehåll tolkas olika. Uppdraget är stort och 

inte endast ett arbete mot mobbning och kränkningar. Bilden visar också att det är svårt att 

hitta ett skolprogram som fungerar i alla situationer. Citaten antyder att värdegrundsuppdraget 

kan se olika ut på skolor då det är oklart vad det egentligen innebär.  

Den sociala verkligheten kan vara svår att förklara utifrån en enda faktor och när inte 

läroplanen talar om hur dessa mål ska tolkas eller hur arbetet ska bedrivas menar Lifmark 

(2010) att lärarna har ett stort ansvar och en stor frihet i sitt värdegrundsarbete. Inom den 

relationella diskursen framträder skolans uppdrag, ett gemensamt värdegrundsarbete, som en 

stor utmaning då det i praktiken kan vara många olika delar, såsom trygghet, elevinflytande, 

arbete mot mobbning och kränkande behandling. Skolan ska inte skilja på kunskapsuppdraget 

och värdegrundsuppdraget utan de ska anses vara lika viktiga. 

”En av dessa oklarheter är att värdeuppdraget har tolkats som arbete mot mobbning och 

kränkningar och inte alltid så mycket mer än så. En annan effekt är att arbetet med demokrati- och 

värdegrundsfrågor har separerats från ämnesundervisningen. Inte sällan anses det stjäla tid från 

den ”vanliga” undervisningen” (PM 111108). 

”… att ge eleverna kunskaper och värden. Vidare uttrycks det klart att demokrati- och 

värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans verksamhet” (PM 111108) 

Inom relationella diskursen framträder vikten av ett relationellt förhållningssätt och att skolan 

ska arbeta med delaktighet och elevinflytande. Samtidigt skrivs en bild av läraren som en 

auktoritet fram.  

”Vuxna ska uppträda som vuxna. De ska bemöta barnen med värme och respekt. Men samtidigt 

måste de våga vara tydliga med att de vet saker som barnen inte vet och att det finns sådant som 

inte är förhandlingsbart eller tänjbart” (DN 070208) 
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”I vissa grundläggande avseenden är lärare och föräldrar auktoriteter med rätt och skyldighet att 

bestämma” (DN 070208) 

”… det är oerhört viktigt att varje person inom skolans värld sätter sig in i och försvarar det 

flexibla arbetssätt som elevinflytande innebär!” (PM 111108) 

Den elevsyn som växer fram är den av en kompetent individ som har rätt till delaktighet och 

inflytande. Skolan ska med respekt för integriteten fostra eleverna till självständighet. Vidare 

betonas skolans demokratiuppdrag och ett relationellt förhållningssätt. 

”Det finns därför anledning att undra vart synen på det aktiva, nyfikna och kompetenta barnet har 

tagit vägen. Var finns det relationella synsättet och var finns betoningen på lyhördhet, samspel och 

ömsesidighet som modern forskning så tydligt visat är avgörande för barns utveckling och 

lärande? ” (PM 110510) 

”Skolan ska utveckla självständighet hos eleverna. Utan en hög grad av elevinflytande kan skolans 

demokratiarbete inte fungera fullt ut” (PM 111108) 

”För att eleverna ska internalisera en demokratisk hållning samt utveckla medborgerliga förmågor 

måste elevinflytandet vara en utgångspunkt för skolans verksamhet. Enligt detta tänkande går 

demokrati- och värdegrundsarbetet in i den ”vanliga ämnesundervisningen…” (PM 111108) 

”Det individuella, informella och reella elevinflytandet är demokratisk fostran, värdegrundsarbete 

och praktisk träning i demokratisk kapacitet genom att det utvecklar självständighet hos eleverna”. 

(PM 111108) 

Värdegrundsarbetet kompliceras av, som Lifmark (2010) pekar på, att det ska bedrivas med 

respekt för enskilda elevers integritet och för deras familjers privata liv. Eleverna ska bli 

behandlade med värdighet och med respekt för sin person. Vikten av att barn är individer som 

ska behandlas med respekt för sin personlighet framträder inom relationella diskursen.  

”Skolan ska vara en plats för lärande och läkande möten utifrån ett barnperspektiv” (PM 070213) 

”Barns åsikter är lika mycket värda som vuxnas” (PM 070213) 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling” (PM 070213) 

”… program och manualer strider mot barnets bästa i barnkonventionen […] Vi har sedan länge 

konstaterat att flera av programmen inte överensstämmer med vår värdegrund som står för att alla 

är olika och lika mycket värda samt att barn är individer och inte ska fostras eller behandlas utifrån 

program i grupp” (PM 110926) 
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”Viktigare än evidens är hänsyn till barns individuella utveckling. Barn ska enligt EU:s 

konventioner, behandlas som individer och människor. Inte som djur som ska dresseras eller 

maskiner som ska programmeras” (PM 110926) 

”Men det kräver ett förhållningssätt som bygger på stöd och omsorg, för varje elev har rätt att få 

sin version berättad oavsett vad som har hänt” (PM 110512) 

I den relationella diskursen framträder en bild av att värdegrundsuppdraget är ett stort, brett 

och otydligt uppdrag. Det leder till svårigheter och olikheter när det ska verkställas i 

praktiken. Skolprogram som en lösning ifrågasätts då värdegrundsuppdraget framträder som 

alltför komplext. Skolans demokratiarbete och elevinflytande framträder istället som centralt i 

skolans värdegrundsarbete. Inom relationella diskursen betonas det relationella 

förhållningssättet och även om läraren framskrivs som en auktoritet betonas respekten för den 

enskilda eleven. Elevsynen som skrivs fram är en kompetent individ som förtjänar respekt och 

att bli lyssnad på. 

Evidens och vetenskapsdiskurs 

Inom evidens- och vetenskapsdiskursen sätts en stor tilltro till forskning, utvärderingar 

och evidens. Begrepp som ges ett högt värde är vetenskapligt, metod, effekt, program, 

kompetens, utvärdering och forskning. En bild av att det går att ta fram ett skolprogram 

eller en metod som är verksamt mot mobbning och uppfyller skolans 

värdegrundsuppdrag framträder.  

”Regeringen beslutar på torsdagen att satsa totalt 40 miljoner på att hitta beprövade metoder mot 

mobbning som vilar på vetenskaplig grund” (DN 070214) 

”När man har en idé om orsaken ska man naturligtvis sätta in den mest verksamma åtgärden. Här 

har forskningen en viktig uppgift, nämligen att visa vilka metoder som är bäst för olika typer av 

situationer” (PM 041117) 

”Användandet av sådana program har rekommenderats av flera myndigheter såsom Skolverket, 

före detta Myndigheten för skolutveckling och Statens folkhälsoinstitut” (PM 110510) 

Flera av de skolprogram som används i skolans värdegrundsarbete utger sig för att vara 

evidensbaserade eller vila på vetenskaplig grund. Vi har tidigare nämnt SET och Komet som 

är forskningsbaserade. I de texter vi analyserat är det framför allt Olweusprogrammet som 

skrivs fram som forskningsbaserat, men också SET och Komet framträder. 

”Utvärderingar visar i linje med detta att lärare som deltagit i Komet använder mer bekräftande 

och mindre disciplinerande pedagogik” (PM 110916) 
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”Tvärtemot vad Englund och Engström skriver så menar Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) att det finns vetenskapligt stöd för Skol-Komet” (PM 110916) 

”Det finns mängder av olika program mot mobbning. De flesta bygger tyvärr mer på 

förhoppningar och vackra ord än på solid kunskap. En av de metoder som verkligen har 

utvärderats och i praktiken visat goda resultat är den som utarbetats av den svenske 

mobbningsforskaren Dan Olweus.” (DN 070208) 

Enligt Skolverkets kunskapsöversikt (2009) kan forskning om mobbning delas upp i 

forskning som utgår från individen och forskning som utgår från ett socialt sammanhang. 

Forskning som utgår från individen är till exempel den forskning som Olweus bedrivit om de 

egenskaper som utmärker den som mobbar. Mycket av den forskning som finns och den 

forskningsanknytning som skolprogrammen använder för att legitimera sina metoder 

ifrågasätts både i Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket 2009) och den 

forskningsgenomgång som görs i Arbetsrapporten från Örebro universitet (2012).  

I På tal om mobbning (Skolverket 2009) skrivs att utredarna som tillsattes av den 

socialdemokratiska regeringen år 2005 och som skulle analysera ungdomars livssituation och 

psykiska hälsa (SOU 2006:77) riktar kritik, mot att de olika pedagogiska metoderna har en 

liten vetenskaplig förankring när det gäller mobbning. Utredarna anser att forskningen har 

varit för lite inriktad på att utveckla metoder och utvärdera dem. Att det finns allt för lite 

forskning rörande de skolprogram som används i skolan, framträder även i den här diskursen. 

I de aktuella artiklarna framskrivs ofta en bild av att de skolprogram som används inom 

skolan saknar forskningsanknytning och evidens. Eftersom detta ses som något 

eftersträvansvärt framträder bilden av en brist som behöver åtgärdas. 

”Kritiken mot verksamheten har vuxit i omfattning […] Den har hittills mestadels handlat om att 

evidensen för programmen varit bristfällig, trots vanligt förekommande påståenden om 

motsatsen.” (PM 110510) 

”För mig är det obegripligt varför just det här området ska vara befriat från vetenskapligt tänkande 

eftersom det här är de svåraste frågorna som skolorna har att hantera” (DN 110128) 

”De metoder som i framtiden används i skolor ska vara utvärderade och kvalitetssäkrade” (DN 

070214) 

”Det finns en uppsjö av metoder, kampanjer, projekt och mobbningsplaner i Sverige men 

metoderna utvärderas sällan eller aldrig” (DN 070214) 
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”De flesta metoder för att förebygga mobbning är inte vetenskapligt utvärderade. Därför går det 

inte att slå fast om de har effekt, visar en granskning” (DN 071114) 

”Dessutom vet man ju inte om programmen hjälper, eftersom så få är prövade i forskning” (DN 

070207) 

”Han pekade också på Skolverkets uppdrag att utvärdera metoder mot kränkande behandling och 

visa på vad som fungerar” (DN 020812) 

Den bild av skolan som skrivs fram är den av en skola som okritiskt köper skolprogram som 

inte är forskningsbaserade och inte heller bedriver ett effektivt arbete trots höga ambitioner. 

”Att metoden fungerar effektivt för lärarens ledarskap och för att skapa arbetsro betyder inte att 

den nödvändigtvis är i linje med vare sig värdegrund eller elevers bästa” (PM 111108) 

”… kan det också ifrågasättas hur dessa program har fått legitimitet att kallas 

värdegrundsstärkande. Det handlar i hög grad om programmens egen retorik, men också om en 

naivitet från svenska myndigheter som har rekommenderat och legitimerat sådana beteckningar 

utan önskvärd kritisk distans…” (PM 110510) 

”Skolors program mot mobbning fungerar dåligt och kan till och med göra problemen värre enligt 

Skolverket” (DN 110128). 

Det är skandalöst att kommunerna köper sig fria i mobbningsfrågan […] Vi som har jobbat en del 

med skol- och mobbningsfrågor har anat det länge, att de program som kommunerna köper in och 

som inte bygger på vetenskapliga grunder, inte har någon effekt” (DN 110128)   

”Många skolor har höga ambitioner och försöker verkligen få bukt med mobbningen men arbetet 

bygger ofta på eldsjälar snarare än forskningsbaserade metoder. Det har gått inflation i projekt och 

metoder.  Mobbning är inte bara ett elevproblem utan ett personal/ledningsproblem. Skolor med 

allvarlig mobbning är ofta bara ett symptom på att personalen tappat greppet” (DN 070214) 

Den bild av läraren som växer fram är den av en lärare som saknar tillräcklig kompetens för 

att hantera värdegrundsuppdraget och arbetet mot mobbning. Lärarna behöver redan under 

lärarutbildningen lära sig mer om dessa frågor. De behöver också fortbildning och förändrade 

arbetssätt. 

”… att inte lärare och skolor generellt har tillräcklig kompetens för att förebygga och åtgärda 

mobbningsproblem framgår ju bland annat av de många anmälningarna till Barn- och 

elevombudsmannen (PM 091118) 

”Lärarutbildningen måste ge lärarna ordentliga verktyg och kompetensutveckling, för det är 

lärarna som kan motverka mobbning. Och lärarna måste få gemensam tid för att tillsammans ta itu 

med denna problematik, nu är läraryrket ett för mycket ensamarbete.” (DN 110128) 
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”Utvärderingar visar i linje med detta att lärare som deltagit i Komet använder mer bekräftande 

och mindre disciplinerande pedagogik” (PM 110916) 

Inom evidens och vetenskapsdiskursen framträder olika sätt att se på eleven. Ett sätt att se på 

eleven är det behavioristiska synsättet där eleven ses som någon som ska modifieras in i rätt 

beteende. En annan syn på eleven är den som skrivs fram utifrån Olweus uttalanden. Där 

hittas förklaringar till mobbning utifrån individens egenskaper. 

”I detta synsätt ingår att eleven definieras i termer av objekt och där lärarens stimuli är avgörande 

för elevens respons” (PM 110510) 

”Inom behaivorismen finns det tvärtom en klar tanke om att skapa sammanhang som i 

förlängningen gynnar fri vilja och som vilar på bekräftelse snarare än på disciplin” (PM 110916) 

”Olweus menar att mobbare har bra självförtroende och förstärks det så får man mer effektiva 

mobbare” (DN 020812) 

”Aggressiva dominerande pojkar, en skolgård utan lärare och kompisar som ser, men inte vågar ta 

parti.” (PM 090512) 

”… mobbarna kännetecknas av att de är aggressiva mot både vuxna och barn i sin omgivning. De 

har inte, som man vanligen antar, låg självkänsla. Den är tvärtom ofta ganska god och de har inte 

sällan en positiv inställning till våld. Och det är främst pojkar som mobbar både andra pojkar och 

flickor.” (PM 090512) 

”De som blir mobbade kan vara osäkra, känsliga personer, men de har sällan någon yttre 

avvikelse” (PM 090512) 

Sammanfattningsvis kan sägas att centralt inom evidens och vetenskapsdiskursen är att det 

sätts stor tilltro till att genom forskning hitta metoder som kan lösa skolans 

värdegrundsuppdrag. Inom denna diskurs framskrivs en bristande kompetens både hos skolan 

och hos lärarna. Denna bild gör gällande att icke forskningsbaserade program används och att 

lärarna inte kan hantera skolans värdegrundsarbete utan att arbeta efter manualbundna 

skolprogram. Elevsynen som framträder är individcentrerad, eleverna ses som bärare av 

problemen, de som ska förändras eller modifieras. 

Juridisk och politisk diskurs 

I denna diskurs refereras ofta till skolans styrdokument. Begrepp som ges ett högt värde i 

diskursen är styrdokument, lag, läroplanen, barnkonventionen, ansvar, uppdrag och 

skyldigheter. I artiklarna från Dagens Nyheter och Pedagogiska Magasinet framkommer att 
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skolan har uppdrag och skyldigheter. Det framträder dock inte hur skolan ska fullborda 

uppdraget.  

”Skolans är skyldig att utreda när någon känner sig kränkt oavsett vem som bär skulden. Skolan 

kan inte fråntas ansvaret att utreda trakasserier” (DN 070207) 

”Skolans styrdokument uttrycker klart att skolan har två uppdrag: att ge eleverna kunskaper och 

värden. Vidare uttrycks det klart att demokrati-och värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans 

verksamhet” (PM 111108) 

”Alla skolor ska enligt lag arbeta förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling” 

(DN 071114)  

”Enligt lagen måste skolorna förhindra fortsatta kränkningar ”(DN 070207) 

I diskursen framträder en förenklad bild av skolans arbete. Hänvisningar görs till skolans 

olika styrdokument utan att innehållet problematiseras. I och med den nya läroplanen som 

innehåller den demokratiska värdegrunden ska skolan ansvara för elevernas hälsa samt fostra 

eleverna till självständiga medborgare. Att skolan ansvarar för elevers hälsa visar vilket stort 

uppdrag skolan har.  Att skolorna ska arbeta aktivt mot mobbning och kränkande behandling 

är för många en självklarhet men hur det ska gå till och vad som är att föredra framför det ena 

eller det andra framgår inte.  

”Skolans ansvar för elevernas hälsa och fostran till demokratiska värderingar är i de senaste 

läroplanerna uttryckt genom den så kallade demokratiska värdegrunden” (PM 091118) 

”… de program som används i svensk skola vilar på mycket skilda grunder och att det kan och bör 

vara rimligt att pröva programmens grunder gentemot de riktlinjer som skolans värdegrund och 

konventionen om barnets rättigheter utgör” (PM 070213) 

Att programmens grunder överensstämmer med skolans värdegrund och barnkonventionen 

borde vara en självklarhet innan de implementeras i skolans arbete, liksom att lärare och 

annan skolpersonal är delaktiga i val av eventuella program. Skolverket (2011) skriver att 

beslut om att införa ett program ofta är dåligt förankrade bland skolans personal och inte alls 

förankras bland eleverna. Besluten om att införa programmen tas ibland av rektor och ibland 

till och med av kommunledning utan kommunikation med personal eller elever. Utifrån våra 

artiklar kan vi se samma bild framträda: 

”Programmen förankras inte hos skolpersonalen därför möts dem med motstånd. Besluten tas på 

kommunal nivå” (DN 110128) 
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Skolpersonalen är inte delaktig i valen av skolprogram utan besluten tas över deras huvuden 

vilket kan leda till motstånd mot skolprogrammen. Varför besluten om skolprogram tas på 

kommunal nivå och inte förankras hos personalen framkommer inte. 

I den juridisk politiska diskursen framträder en bild av att skolan har ett omfattande ansvar 

vad gäller värdegrundsarbete. Skolan har ett ansvar för elevernas hälsa och att fostra dem i 

demokratiska värderingar för att skapa självständiga samhällsmedborgare. Dessutom har 

skolan ett långtgående ansvar för att förebygga mobbning och kränkande behandling. Den 

bild som skrivs fram är att detta är uppdrag som skolan inte klarar trots att de är tydligt 

framskrivna i styrdokumenten. Vi kan också utläsa att de beslut om åtgärder som fattas gör 

det utan att lärarna är delaktiga. En bild som då framträder är att lärarna har en bristande 

delaktighet. Ingen tydlig elevsyn framträder i den juridisk-politiska diskursen, dock 

framträder en bild av att det är synd om eleverna när skolan/lärarna inte klarar sitt uppdrag. 

Vilka är aktörerna och i vilka kontexter framträder de? 

Diskursanalys kan relateras till makt och olika typer av maktordningar. Diskurser kan 

beskrivas som regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut 

vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. (Bergström & Boreus, 2005) Vi vill därför i 

denna del av analysen försöka blottlägga vilka aktörer som har makten att beskriva skolans 

arbete med skolprogram. 

Skolverket (2009) beskriver en artikelserie i Dagens Nyheter som under slutet av 1960-talet 

lyfte fram mobbningsbegreppet och konstaterar att: ”Det faktum att Heinemann var känd som 

läkare gav säkert tyngd åt hans ord liksom att han lånat begreppet av en känd naturvetare” (s 

59). I vår analys av artiklarna från Pedagogiska Magasinet fann vi att de aktörer som 

framträder i störst utsträckning är personer från det medicinska eller psykologiska fältet, dessa 

kommer till tals i 13 av 23 artiklar. Bilden som framträder är att dessa aktörers framställningar 

väger tungt inom det pedagogiska fältet. Forskare från det pedagogiska fältet kommer till tals 

i sju av artiklarna och programföreträdare kommer till tals i samma utsträckning, det vill säga 

i sju artiklar. Däremot är det få aktörer som är verksamma inom skolan som uttalar sig, endast 

i fyra av artiklarna kommer elever, lärare, rektorer eller skolkurator till tals, anmärkningsvärt 

är att ingen verksam specialpedagog uttalar sig. Aktörerna som kommer till tals i Pedagogiska 

Magasinet framträder i stor utsträckning i den relationella diskursen men också i evidens och 

vetenskapsdiskursen då det i stor utsträckning är forskare inom medicin, psykologi och 

pedagogik som är aktörer. Den juridisk och politiska diskursen framträder också i viss 
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utsträckning då aktörerna hänvisar till lagar och styrdokument. Vi ser här att diskurserna är 

konkurrerande men också i viss mån samverkande. 

”Barnkonventionen kan ses som den slutliga uppgörelsen med synen på vuxna som oinskränkta 

makthavare och barnen som motsträviga undersåtar, vars beteende ska regleras och modifieras 

enligt de vuxnas önskemål. Principerna om barnens bästa, barnens rätt till värdighet och värde och 

barnets rätt att alltid få komma till tals innebär, då de ska gestaltas i vardagen, att relationen med 

barnet måste sättas i centrum mer än själva beteendet”(L H Gustavsson, barnläkare: PM 070213) 

”Var finns det relationella synsättet och var finns betoningen på lyhördhet, samspel och 

ömsesidighet som modern forskning så tydligt visat är avgörande för barns utveckling och 

lärande?” ( I. Engström, professor i barn och ungdomspsykiatri och T Englund, professor i 

pedagogik: PM 110510) 

I Dagens Nyheter framträder ofta personer som inte har nära koppling till skolan. Det är sällan 

någon rektor, lärare eller specialpedagog som kommer till tals.  Situationer som speglas är 

problem som skolan anses oförmögen att lösa. Här kommer skolministern, 

myndighetspersoner, fackliga företrädare och representanter för olika skolprogram till tals. 

Även utsatta elever och föräldrar får ge sin bild av problemet och tala om skolans bristande 

arbete. I Dagens Nyheters artiklar framträder främst den juridisk och politiska diskursen.  

”Metoden strider mot stadens skolplan, Skolverkets allmänna råd och läroplanen” (M Uusiiärvi, 

journalist: DN 070207) 

”Beslutet att hålla vårdnadshavare utanför strider mot läroplanen samt att det är skolans skyldighet 

att kontakta hemmet skyndsamt enligt Skolverkets allmänna råd” (M Uusiiärvi, journalist: DN 

070207) 

”Skolans är skyldig att utreda när någon känner sig kränkt oavsett vem som bär skulden. Skolan 

kan inte fråntas ansvaret att utreda trakasserier” (L Arrhenius, barn och elevombud och biträdande 

rektor: DN 070207) 

”Lärarutbildningen måste ge lärarna ordentliga verktyg och kompetensutveckling, för det är 

lärarna om kan motverka mobbning. Och lärarna måste få gemensam tid för att tillsammans ta itu 

med denna problematik, nu är läraryrket ett för mycket ensamarbete” (E- L Sirén, ordförande i 

Lärarförbundet: DN 110128) 

”Regeringen beslutar på torsdagen att satsa totalt 40 miljoner på att hitta beprövade metoder mot 

mobbning som vilar på vetenskaplig grund” (Jan Björklund, Skolminister: DN 070214) 

De programföreträdare som framträder är Birgitta Kimber (SET), Martin Karlberg (Komet), 

Martin Forster (Komet), Dan Olweus (Olweusprogrammet) och Sara Damber (Friends). 
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Samtliga programföreträdare förmedlar en bild av att deras program är effektiva och 

evidensbaserade. Den programföreträdare som får störst utrymme i de artiklar vi studerat är 

Dan Olweus.  

”Själv menar Dan Olweus att framgången beror på att det är vetenskapligt utprovat för att vara 

både förebyggande och problemlösande på skolnivå, klassnivå och individuell nivå” (D Olweus, 

PM 090512) 

”Mobbning går att förebygga – med rätt modell. Professor Dan Olweus varnar dock för insatser 

som kan göra mer skada än nytta” (D Olweus, DN 020812)   

”Om skolan visste hur hjärnan lär sig saker och ting så skulle man vara mycket bättre på att förstå 

barnen och ha verktygen för att kunna skapa den bästa inlärningssituationen” (B Kimber, PM 

100506) 

”Det är kränkta barn som kränker […] övertygad  om att också mobbarna mår dåligt och behöver 

hjälp” (S Damber, DN 061203) 

”När man ska implementera program i skolan är det viktigt att ta hänsyn till elevers, lärares, 

skolledares och vårdnadshavares preferenser. Om programmen inte gillas av barnen eller de vuxna 

så förtjänar de inte att spridas” (M Karlberg, PM 110916) 

”… modern forskning visar att förebyggande arbete inom skolan kräver att insatser förankras i 

värdegrunden. Det finns därmed ingen inbyggd konflikt mellan skolans värdegrund och 

behaviorismen. Tvärtom är värdegrunden en förutsättning för att tillämpa behavioristiska principer 

på ett etiskt sätt” (M Forster, PM 110916) 

Föräldrar och elever kommer till tals i lika liten utsträckning som personal verksamma inom 

skolan. Eleverna kommer till tals som drabbade av mobbning eller som deltagare i 

skolprogram. Intressant att notera är att när föräldrar kommer till tals uttrycker de kritik mot 

skolprogram eller skolans arbete.  

”De företräder ett arbetssätt utan riskanalyser eller inhämtande av samtycke från alla föräldrar och 

barn som berörs av programmen. Har dessa programmakare förståelse för barnet som individ, med 

egna tankar, känslor och erfarenheter…” (Föräldrar: PM 110926) 

”Var i skolorna och hos vilka programmakare finns kunskap, förståelse och sunt förnuft avseende 

exempelvis den fysiska arbetsmiljön och barngruppsstorlekars betydelse för barns lärande, 

beteende och psykiska hälsa? Ser man ens sammanhanget?” (Föräldrar: PM 110926) 

”Eftersom skolan använder den så kallade Farstametoden ska inga föräldrar kontaktas. – De tyckte 

att det var fel att jag följde med säger Camilla. Men det tycker jag är självklart. Ska Victoria 

behöva möta mobbarna ensam?” (Mamma: DN 070207) 
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I vår analys av aktörer har vi kunnat se att delvis olika aktörer framträder i Pedagogiska 

Magasinet och Dagens Nyheter. I Pedagogiska Magasinet är det många från det medicinska 

eller psykologiska fältet men inga politiker, medan politiker får relativt stort utrymme i 

Dagens Nyheter. Utifrån det kan vi se att de aktörer som kommer till tals i sin tur påverkar 

vilka begrepp som ges ett högt värde och därmed vilka diskurser som framträder. I 

Pedagogiska Magasinet dominerar relationella diskursen medan politisk juridiska och evidens 

och vetenskapsdiskurserna framträder tydligast i Dagens Nyheter. 

Diskussion 

Utifrån att vi använt kritisk diskursanalys som teori och metod har vi i vår analys sett hur talet 

om skolprogram framträder i media. Vi har också fått en bild av vilka aktörerna är på arenan. 

I Pedagogiska Magasinet ser vi alla tre diskurserna, relationell diskurs, evidens och 

vetenskapsdiskurs samt juridisk och politisk diskurs framträda även om den relationella 

diskursen dominerar. I Dagens Nyheter framträder tydligt evidens och vetenskapsdiskursen 

samt framförallt den juridiska och politiska diskursen. Talet om skolprogram i de olika 

diskurserna skiljer sig åt och konkurrerande bilder framträder. Trots olikheterna är 

diskurserna också i viss mån samverkande. 

”I det offentliga samtalet om skolan och den allmänna skoldebatten beaktas sällan arten och 

vidden av den komplexitet som är utmärkande för skolan och skolor” (Berg 2003 s 22). Detta 

är utmärkande i den juridisk och politiska diskursen då talet om lag, läroplan, uppdrag och 

skyldigheter framträder däremot saknas i stor utsträckning talet om det mångfacetterade 

innehållet i skolans styrdokument och elevers olika bakgrunder eller psykiska hälsa nämns 

inte. Berg (2003) menar att det inte går att se på skolans uppdrag utifrån ett perspektiv. 

Skolans verksamhet är inte en fråga om medborgarfostran, arbetskraftskvalificering, klassisk 

bildning eller kunskapsförmedling, skolans uppdrag handlar om allt på en gång, det är 

komplexiteten i skolan uppdrag, vilket framträder i den relationella diskursen.  

I den relationella diskursen ligger fokus på skolans värdegrundsarbete. Begrepp som ges ett 

högt värde är värdegrund, trygghet, omsorg, elevinflytande, respekt, relationellt och 

demokrati. Den bild som framträder av skolans värdegrundsarbete inom denna diskurs är mer 

omfattande och komplext än i evidens och vetenskapsdiskursen eller politisk juridiska 

diskursen och skolprogram ses inte som en lösning. Inom relationella diskursen framträder en 

bild av att skolans uppdrag är komplext. Där framträder att den psykiska hälsan är en viktig 



30 

 

faktor samt att det är viktigt att se till hela individen och dennes bakgrund och förutsättningar. 

Lärarens uppdrag framställs i den relationella diskursen som komplicerat och mångfacetterat. 

Frågan om var gränsen går för lärarens uppdrag och vilken kompetens läraren förväntas ha 

framträder också till viss del. Samtidigt som denna bild av skolans och lärarnas svåra uppdrag 

och gränsdragningar skrivs fram framträder också en bild av bristande kompetens i skolan och 

bland lärarna. 

I evidens och vetenskapsdiskursen, som framträder i både Pedagogiska Magasinet och Dagens 

Nyheter, hänvisas ofta till forskning. I diskursen framskrivs en bild av att evidens- och 

forskningsbaserade metoder kan lösa skolans värdegrundsarbete. Begrepp som ges ett högt 

värde är vetenskapligt, metod, effekt, program, kompetens, utvärdering och forskning. 

Samtidigt som programmen som använts i skolorna inte är tillfredsställande så framträder en 

bild av att anledningen är att de inte är forskningsbaserade eller utvärderade. Innan skolverket 

kom ut med sin utvärdering (2011) kan vi ändå se en bild av stor tilltro till skolprogrammen 

om bara skolan/lärarna gör ”rätt” oavsett om programmen är forskningsbaserade eller 

utvärderade. Den bild som nu är aktuell är att om metoder och program blir 

forskningsbaserade så kommer det bli bättre och målet är att i framtiden ska alla skolprogram 

som används vara utvärderade och kvalitetssäkrade. Det nämns inget om att lärarna som ska 

använda skolprogrammen ska granska dem för att se om de är användbara och om de följer 

skolans styrdokument.  Kan det vara för besluten om de olika skolprogrammen ofta tas på 

kommunal nivå och inte på den nivå där de praktiskt ska användas?  

Den forskning vi redogjort för handlar dels om forskning för att bevisa enskilda programs 

effektivitet vilket kan jämföras med den bild som framträder inom evidens och 

vetenskapsdiskursen och dels om värdegrundsarbetets komplexitet vilket kan jämföras med 

den bild som framträder inom den relationella diskursen. Vi tycker oss därmed kunna se att 

samma mönster som finns i den forskning vi studerat inom området också finns i 

medierapporteringen.  

Vi funderar hur det kommer sig att bilden av skolans värdegrundsarbete och lärarnas arbete 

framträder som misslyckat i våra diskurser. Bilden som framställs är att lärarna är 

inkompetenta och har tappat greppet, lärarna behöver mer utbildning och mer tid för att kunna 

diskutera med varandra. De behöver hjälp utifrån genom fortbildning och utbildning för att 

klara av sin uppgift. Hur detta ska gå till och hur lärarna själva ser på det framkommer inte, då 

lärare kommer till tals i liten utsträckning i både Pedagogiska Magasinet och Dagens Nyheter.  
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Kan det vara så att det finns en övertro på att metoder och skolprogram ska kunna lösa 

problemen som uppstår i dagens skola, att komplexiteten i dessa problem inte förstås av 

personer som inte kommer i kontakt med problemen i praktiken? Våra egna erfarenheter 

stämmer inte överens med den bild av läraren som framträder i våra diskurser. Under våra 

yrkesverksamma år som lärare, har vi upplevt att det finns många kompetenta lärare som 

arbetar på ett framgångsrikt sätt. Denna bild överensstämmer med den bild som framträder i 

Wiklunds (2006) studie där läraren ges en stark position och framträder som en specialist som 

trots svåra villkor i klassrummet kan hålla ordning och förmedla kunskap. Vi kan tänka oss 

flera möjliga förklaringar till de skilda bilder som framträder. En möjlig förklaring är att de 

studerade texternas kontexter skiljer sig åt, där de artiklar vi studerat handlar om skolprogram 

och skolans värdegrundsarbete. Texterna tillhör också olika genrer där de texter Wiklund 

studerat är skrivna på Dagens Nyheters ledarsida medan våra texter består av nyhetsartiklar 

och debattartiklar. Vidare är det olika aktörer som framträder, i Wiklunds texter är det 

ledarskribenter som är aktörer medan det i våra artiklar är olika aktörer som framträder. 

I Pedagogiska Magasinet är det vanligt förekommande att artiklarna produceras av aktörerna 

som kommer till tals, till exempel i debattartiklar. I Dagens Nyheter är det oftare 

förekommande att reportrar valt ut aktörer som passar i kontexten som artikeln ska handla 

om. I Dagens Nyheter är politiker de aktörer som får störst utrymme medan det är personer 

från det medicinska eller psykologiska fältet som framträder mest i Pedagogiska Magasinet. 

Aktörerna inom evidens och vetenskapsdiskursen är främst forskare och programföreträdare. 

Dan Olweus är en av forskarna och en vanligt förekommande aktör i våra artiklar. Han bygger 

sitt program på sin egen forskning som gjordes i slutet av sextiotalet. Det är fyrtio år gammal 

forskning och under årens lopp har läroplanen bytts ut tre gånger. Samhället och skolan har 

förändrats liksom elevsynen. Andra programföreträdare som forskat och kommer till tals är 

Birgitta Kimber (SET) samt Martin Karlberg och Martin Forster (Komet). Kimber, Forster 

och Karlberg är programföreträdare som genomfört forskning på de program de själva 

utformat, vilket vi ser som problematiskt för trovärdigheten.  

Genom att ge företräde åt vissa aktörers utsagor, definitioner eller förslag kan Dagens Nyheter 

och Pedagogiska Magasinet påverka det samhälle där de är verksamma. Till detta hör också, 

om det kopplas till Faircloughs diskursiva praktik, att dessa två tidningar kan ses som två 

olika genrer, utifrån att de har skilda producenter och konsumenter. De har också skilda 

språkbruk som är förbundet med en bestämd social praktik. Det visar sig i våra diskurser där 

det finns skillnader i hur stort utrymme olika aktörer tilldelats, vilka begrepp som har fått ett 
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högt värde samt vilka utsagor, definitioner eller förslag som varit värda att diskutera. Olika 

aktörer kan också agera utifrån den verklighet som framträder i medierapporteringen. Till 

exempel kan politiker visa sig handlingskraftiga genom att reagera och handla utifrån 

framskrivna kriser eller brister. Vi kan dock inte utifrån vår studie påvisa att medias 

framställning har påverkat politiska beslut. Däremot framträder att Dagens Nyheter är med 

och bidrar till att skapa en bild av en skola som inte klarar sitt uppdrag och lärare som har 

bristande kompetens.  

Den bild av eleven som konstrueras i texterna skiljer sig åt mellan de olika diskurserna. I den 

relationella diskursen framskrivs en kompetent individ som har rätt till självständighet och 

inflytande. I evidens och vetenskapsdiskursen framträder en bild av att eleven är bärare av 

problemen och ska modifieras medan det inte framträder någon tydlig elevsyn i juridisk och 

politiska diskursen. I relationella diskursen framträder att det är av stor vikt att ta reda på 

elevers olika bakgrund och ta reda på varför ett oönskat beteende uppstår. Lifmark (2010) 

menar att en förutsättning för att förstå och veta hur arbetet ska framskrida är att visa respekt 

för barns och familjers integritet.  Det är av yttersta vikt att alla barn ska kunna gå till skolan 

och uppleva trygghet och bli accepterad för den man är. Etiska ställningstaganden är ständigt 

närvarande när man arbetar med människor. Vi menar att det som specialpedagog är viktigt 

att poängtera att barn är olika, det är inte skolans uppdrag att forma någon till ett önskvärt 

beteende genom olika metoder och skolprogram. Lifmark (2010) menar vidare att det är av 

yttersta vikt att lärarna får tid till diskussioner och reflektion över förhållningssättet. Först då 

kan det finnas möjlighet att hjälpa och stödja med rätt kompetenser, på ett sätt som kan anses 

leda till något positivt. För lärarens yrkesetik är det viktiga frågor att diskutera på skolorna 

samt en förutsättning för att klargöra värdegrundsuppdraget och hur varje skola och enskild 

lärare ska arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Vi menar att det är av vikt att skolans 

personal ges tillfälle att reflektera kring och diskutera värdegrundsfrågor, till exempel vid 

handledningstillfällen, för att förhålla sig medveten om och kritisk till den förenklade bild 

som emellanåt framträder i den allmänna debatten.  

Mångfalden i samhället och inom varje individ bidrar till att värdegrundsuppdraget kan ses 

som svårtolkat och omstritt men även som mycket angeläget och viktigt då det ska genomsyra 

hela skolans verksamhet. Löf (2011) har i sin avhandling belyst hur ämnet livskunskap vuxit 

fram inom skolans kontext. I sin avhandling ser hon hur folkhälsodiskursen har fått ett mycket 

stort genomslag i skolan. Hon menar att arbetet då blir mer individinriktat och att 

pedagogrollen blir allt mer likt en terapeuts. Är det rimligt att lärare ska arbeta likt en terapeut 
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eller är det så att olika professioner inom elevhälsan måste utveckla ett bättre samarbete för 

att kunna nå upp till styrdokumentens krav och riktlinjer?  Enligt skollagen paragraf 25 ska 

elevhälsan 

”… omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 

ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”.  

I våra diskurser framträder en bild av att lärarna är i behov av fortbildning och att de inte har 

tillräcklig kompetens för att klara av värdegrundsuppdraget. Vi är förvånade över att 

elevhälsans roll inte framträder i diskurserna. Vi anser att en väl fungerande elevhälsa med 

olika kompetenser är en förutsättning för att skolans värdegrundsarbete ska bli framgångsrikt. 

I vår analys framträder att värdegrundsuppdraget är komplext och befinner sig inom ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält. Vi menar att den tvärvetenskapliga kompetens som behövs i 

arbetet med skolans värdegrundsuppdrag borde gå att hitta inom elevhälsan. Elevhälsans 

uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket kan ses som en del av skolans 

övergripande värdegrundsarbete. Idag kan vi utifrån egna erfarenheter se att lärarna ofta står 

ensamma med olika problem som de inte har den rätta kompetensen för. I stället för ett 

genomgripande värdegrundsarbete med stöd i en välorganiserad elevhälsa ses skolprogram 

som en lösning på problemen. I skollagen (se ovan) finns att läsa att det ska finnas ”tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. 

Begreppet ”tillgång till” finns inte definierat, vilket gör att kommuner organiserar elevhälsan 

efter de förutsättningar som råder. Hur många elever ska varje kurator till exempel ansvara 

för, hur lång ska processen vara innan elever, föräldrar och lärare får ”tillgång till” olika 

professioner inom elevhälsan. Idag ser ”tillgången till” mycket olika ut inom olika kommuner 

beroende på hur elevhälsan organiserats samt på kommunernas ekonomiska situation.  

Som specialpedagoger kommer vi ingå i elevhälsoteam och vara delaktiga i en utveckling av 

värdegrundsarbetet vilket även kommer innebära att ta ställning till forskning och det 

omfattande utbudet av skolprogram som utger sig för att vara evidensbaserade. I detta 

uppdrag är det centralt att vara medveten om hur vår verklighet konstrueras utifrån media och 

annan information. Det blir också viktigt att i vår blivande roll kunna se om skolprogrammen 
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stämmer överens med skolans styrdokument. Kroksmark (2012) menar att skolorna står inför 

nya utmaningar i och med den nya skollagens krav på att ”utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Han menar att skolan står inför en viktig 

förändring som vården redan upplevt, att allt som görs ska grundas i forskning och inte endast 

utifrån konkreta handlingar och muntlig tradition. Här menar vi att specialpedagoger har en 

viktig och betydelsefull roll på skolorna och i värdegrundsarbetet i och med att det ingår i 

uppdraget att hålla sig uppdaterad i relevant forskning för att kunna veta vad som är 

vetenskapligt och beprövad erfarenhet. Kroksmark påtalar också vikten av att de 

yrkesverksamma inom skolan börjar forska inom sin verksamhet för att forskningen ska 

stödja och lösa betydelsefulla frågor och kännas relevant för lärarna. 

Metoddiskussion 

Det undersökningsområde vi har valt är omfattande och på grund av omfånget kan säkert fler 

diskurser formuleras än de tre vår analys har mynnat ut i. Vi har valt att begränsa oss till 

Dagens Nyheter och Pedagogiska Magasinet, vi har dessutom begränsat urvalet genom våra 

sökord och genom att välja de artiklar som nämner något skolprogram. Dessa avgränsningar 

kan givetvis tänkas påverka resultatet av vår studie. Vi har också våra egna erfarenheter med 

oss och även om vi försökt göra oss neutrala inför materialet kan givetvis vår egen 

förförståelse påverka vad vi sett. Vi är medvetna om att vår diskursanalys inte kan synliggöra 

alla aspekter av skolans värdegrundsarbete vilket gör att det säkert är möjligt att finna andra 

strukturer och mönster som formulerar andra diskurser utifrån vårt empiriska textmaterial.  

Vi har funnit det mycket intressant och givande att arbeta med diskursanalys för att studera 

hur bilden av skolans arbete med värdegrundsuppdraget och skolprogram skrivs fram. Vi kan 

utifrån vår undersökning se flera intressanta områden för fortsatt forskning. Det vore 

intressant att studera medias framställning av andra skolfrågor likväl som det vore av intresse 

att bredda vår undersökning till fler medier. En annan aspekt som vi finner intressant skulle 

vara att studera sambandet mellan politiska beslut eller verksamhetsbeslut och 

medierapportering, hur stor makt har medierna när det gäller att utforma skolans ramar och 

praktiska arbete? 

Slutkommentar 

Utgångspunkten för vår studie var studera hur media skriver om skolprogram och skolans 

värdegrundsarbete. Fokus låg på skolprogram och urvalet gjordes därför utifrån om något 

skolprogram nämndes i artiklarna från Dagens Nyheter och Pedagogiska Magasinet. Eftersom 
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skolprogram ingår i skolans värdegrundsarbete har de artiklar vi analyserat visat sig handla 

mer om skolans värdegrundsuppdrag än om innehållet i specifika skolprogram vilket också 

visar sig i vårt resultat.  
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Bilaga 1 

Artiklar från Dagens Nyheter 2002-2011: 

Datum   Skribent  Titel 

2002-08-12  TT  Rätt modell kan förebygga mobbning 

2006-12-03  Ewa Stenberg Hon har lyft fram mobbningen i ljuset 

2007-02-07  Matilda Uusijärvi Farstametoden strider mot läroplanen 

2007-02-07  Matilda Uusijärvi Victoria lämnades utan stöd  

2007-02-08  Johannes Åman Mobbning stoppas bäst av vuxna som                                                                                                      

    vågar vara vuxna 

2007-02-14  Lenita Jällhage 40 miljoner satsas på arbete mot

   mobbning 

2007-11-14  Anna-Lena Wallström Få metoder mot mobbning utvärderade 

2008-04-18  Thomas Lerner ”Viktigt lära unga impulskontroll” 

2010-03-25  Mikael Bondesson Skola i Botkyrka sätter självkänsla på 

    schemat 

2011-01-28  TT  Program mot mobbning sågas 

2011-01-28  Maria Hedlund Kritisk mobbningsrapport välkomnas 

  



 

 

Bilaga 2 

Artiklar från Pedagogiska Magasinet 2002-2011: 

Datum   Skribent  Titel 

2003-05-22  Lars H Gustavsson Mobbning som kollektiv rit  

2004-08-29  Kjell Granström Ett månghövdat vidunder 

2004-11-17  Sven Bremberg Alla metoder är inte den bästa 

2007-02-13  Lars H Gustafsson Skamvråns återkomst 

2008-04-05  Ilse Hakvort  Bara bråk? Bygg en pyramid 

2009-05-12  Mimmi Palm  Forskaren som sätter tonen 

2009-11-18  Zelma Fors  En konstruerad maktkonflikt 

2009-11-18  Dan Olweus  Dömt att misslyckas 

2009-11-18  A-L Englund, T Englund Värdegrunden reducerad till metod

  K Engström, I Engström 

2010-05-06  Christina Thors Förnuft och känsla 

2010- 10-14  Nina Schmieder SET- metoden kan vara skadlig 

2011-05-10  T Englund, I Engström Behaviorismens återkomst i svensk      

    skola 

2011-05-12  Zelma Fors  Värna barnen 

2011-09-16  Martin Karlberg ”Skol-Komet skapar ömsesidig respekt  

    och arbetsro” 

2011-09-16  Martin Forster ”Skol-Komet handlar inte om 

    disciplinering” 

2011-09-21  Eva-Lotta Hulté Här är det lärarna som bestämmer 

2011-09-26  M Lenholm, M Wester,  Barnet är en individ 

  E Wettborg 

2011-11-08  T Englund, I Engström ”Skol-Komet står för en instrumentell

    syn på relationer 

2011-11-08  Arne Hellmark Elevinflytande är demokratisk fostran 

2011-11-08  L Bernler, G Englund Vill skolverket tysta kritik? 

2011-11-22  A Hjelm, T Lagergren ”Skolverket tystar inte kritik” 

 



 

 

2011-11-23  E Flygare, G-M Frånberg, ”Förolämpande att vi skulle gå maktens   

           P Gill, B Johansson, ärenden”                                                                                                                                                                                                                                                    

  O Lindberg, C Osbeck     

  Å Söderström 

2011-11-28  L Bernler, G Englund ”Även Skolverket borde tåla en                   

                   granskning” 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Media:  

Datum: 

Titel:  

Vem har skrivit, namn 

och titel?  

   

Vem uttalar sig/ 

kommer till tals?  

   

Vem riktar sig texten 

till? 

   

Vilket är 

sammanhanget? 

   

Vilket tal om värde- 

grunden framträder? 

   

Hur framställs skolans 

uppdrag? 

   

Hur utläses lärarrollen? 

(Vilken bild av läraren 

konstrueras) 

   

Vilken 

elevsyn/människosyn 

framkommer? (Vilken 

bild av eleven 

konstrueras) 

   

 

 

   

 

 

 

 

 


