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Sammanfattning 

Vårt examensarbete skrivs inom specialpedagogik som fördjupningsspecialisering, därför ligger också fokus 
på specialpedagogik som verksamhetsfält, diskurs och som synsätt.   

I Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter har det länge förts en livfull diskussion angående skolan 
och dess aktörer. De flesta människor har någon koppling till skolan och därför också åsikter om 
verksamheten. Blivande lärare får ibland anstränga sig för att inte tappa fokus inför olika viljeyttringar. I det 
skenet är det viktigt att studera debatten närmare för att se vad som skrivs och inte skrivs. 

Syftet med uppsatsen är att granska dagens samhällsdebatt angående skolan, företrädesvis 
specialpedagogiken, i Dagens Nyheter, liksom att relatera debatten till aktuell och tidigare forskning om 
skolans verksamhet.  

Det empiriska materialet utgörs av ett antal artiklar från Dagens Nyheters avdelningar DN Debatt och 
Insidan. Utifrån dessa har en textanalys gjorts med inspiration från bland annat diskursanalys men även en 
hermeneutiskt tolkande ansats ligger till grund för uppsatsen.  

Resultatet visar att specialpedagogikens verksamhet är ett oprioriterat område, istället fungerar de politiska 
och mediala arenorna som slagfält där ordet maktkamp väger tyngre.  

 

Nyckelord 
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Förord 

”Sanning, är ett mått på hur väl ett påstående överensstämmer med de förhållanden det 
beskriver.” 1  
 

I den positivistiska vetenskapsfilosofin använder man termer som sann eller falsk. Dessa tas i 
beaktande som mått på ett påståendes ”sanning”. De verkliga förhållandena kring hur man kan veta 
vad som är ”sanning” är en fråga som diskuteras av många filosofer.  

Vad som är ett sant eller falskt påstående av ”sanningen” i samhället och världen beror på vilka värderingar, 
erfarenheter och ideologier man har. ”Sanningen” ses enligt Michel Foucault som en social konstruktion där 
media har stort utrymme när det gäller skapandet av värderingar och ”sanningar”.  

Den här uppsatsen kommer förhoppningsvis att bidra till mer vetgirigt utforskande när det gäller diskursen 
omkring skolan och dess specialpedagogik i gränslandet mellan det som konstrueras som sant eller falskt 
samt hur det framställs i media. Förhoppningsvis bidrar den även till en något klarare bild av problematiken.  

På uppmaning av Stockholms universitet skrivs vårt examensarbete i par. För att samtidigt skapa en 
självständig skrivprocess, har vi valt att arbeta utifrån samarbetsinlärning där både samarbete och enskilt 
arbete är centralt. 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Inger Assarson som vakat över oss med sin klokhet, men 
samtidigt haft tillit till vår förmåga och uppmuntrat oss. Våra nära och kära har med ett aldrig sviktande 
tålamod fått stöta och blöta problem som dykt upp under uppsatsskrivandets gång, vilket vi tackar allra 
ödmjukast för.      

 

Stockholm 2008 

Camilla Hallström & Nina Tegar  

                                                      
1 Wikipedia. Sanning. (2008-05-20) http://sv.wikipedia.org/wiki/Sanning. 
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Inledning med syfte och 
frågeställningar 

Inledning 
En blivande lärare får stundtals värja sig mot den pågående utbildningsdebatten för att bevara motivationen 
till sitt kommande uppdrag. Det finns knappast någon som inte har åsikter om skolan, alla har erfarenheter 
från sin egen tid.  

Vetskapen om den ständigt pågående politiska maktkampen där verktygen bland annat är skola och 
utbildning skapar många frågetecken. Hur ska blivande lärare, men även den ”vanliga” människan, kunna 
veta vad som är sant eller osant av det som återspeglas i media?  

För att nå djupare insikt i debatten kring skola, utbildning och då främst specialpedagogiken som verksamhet 
och diskurs ansåg vi det nödvändigt att studera detta ämne närmare. Hur ska lärare hantera alla de olika krav 
som ställs på skolan från politiskt håll, från forskare, från föräldrar och olika intressegrupper? Vår 
förhoppning är som sagt att uppsatsen bidrar till en klarare bild av problematiken. 

Genom granskning av vad vetenskapen säger och vad som skrivs i media är förhoppningen att belysa vad 
som konstrueras som dagens ”sanning”. Thuréns vetenskapliga paradox är i sammanhanget värd att beakta: 
”Om vetenskapen ständigt går framåt, innebär det ju att vi aldrig kan vet något säkert. Om gårdagens sanningar är 
dagens osanningar, kan dagens sanningar lika väl vara osanningar i morgon.” 2  

 
Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att belysa hur dagens samhällsdebatt angående skolan, med fokus på 
specialpedagogik, framträder i Dagens Nyheter, kopplat till relevant forskningslitteratur.  

I debatten om skolfrågor och inte minst specialpedagogiska åtgärder ligger också en antagonistisk kamp för 
att få tolkningsföreträde över den politik som ska föras inom utbildningsområdet. Såväl politiska grupper, 
intressegrupper som enskilda individer utnyttjar media och medias språk för att nå sina syften. För att belysa 
och ge en bild av denna kamp ställer vi följande frågor: 

• Vad skrivs om specialpedagogik och hur framställs den? 

• Vilka intentioner framkommer från politiker i deras framställning av skol- och utbildningsfrågor? 

• Vilken roll har mediaspråket i konstruktionen av ”sanningen” om skolan? 

                                                      
2 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. s 10. 
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Begreppsförklaringar och andra 
tillrättalägganden 

Begreppsförklaringar 
Det är egentligen omöjligt att definiera specialpedagogik, men vi menar att alla nedanstående synsätt har 
något viktigt att bidra med. En enkel och allmängiltig förklaring skulle kunna vara att det gäller att se 
helheten hos eleven i samspel med omgivande faktorer såsom grupp och miljö.    

Specialpedagogiska synsätt – Det finns olika sätt att definiera specialpedagogik beroende på sammanhang. 
En kortfattad historisk sammanfattning kan göras som följer:    

1. Biologiskt synsätt under 1900-talets första hälft – Utgångspunkten var att det fanns en så kallad 
”normal” utveckling för alla individer som grund, men samtidigt att varje individ genomgick en 
enskild utveckling. Elever som avvek från normen skulle separeras från de övriga och ”skydda” 
samhället.3 

2. Differentialpsykologiskt synsätt – Efter andra världskriget tillsattes en utredning, 1946 års 
skolkommission (SOU 1948:27) som såg positivt på specialundervisning. Förordande av en 
individuell undervisning inom klassrummets ramar var nu gällande. Redan här anas en gryende 
utveckling av det som senare kommer att benämnas ”en skola för alla”.4 

3. Inlärningspsykologiskt synsätt – Under 1950-talet förändrades synen på de svagpresterandes 
möjligheter till inlärning och man började fokusera på deras färdigheter. Träningsprogram och 
övningsmaterial utarbetades för individuell träning i avskilda miljöer.5  

4. Socialpedagogiskt synsätt – I slutet av 1960-talet och början 1970-talet började man ta hänsyn till 
elevens sociala situation. Grupp och miljö blev viktiga faktorer för utveckling. Ökad integration av 
elever med olika funktionshinder i det vanliga klassrummet förordades i 1969 års läroplan för 
grundskolan.6 Omsorgslagen trädde i kraft 1968 vilken bl.a. innebar skolplikt för alla – även de 
”obildbara”.7      

5. Ett utvecklingsekologiskt synsätt blev tydligare under 1970-talet och framåt – Här ligger fokus på 
samordning mellan olika miljöer och dess påverkan på individen. Detta blev grunden till 
integrationstanken som än idag är aktuell i svenska skolan. Från 1970-talet och framåt har tankar 
kring vetandet blivit flytande och provisoriskt. Flera olika diskurser är gällande. Konstruktivismens 
synsätt har tagit form.8 

                                                      
3 Assarson, I. (2007) Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. s 20. 

4 Persson, B. (2005) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. s 15. 

5 Assarson, I. (2007) Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. s 21. 

6 Persson, B. (2005) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. s 22. 

7 Assarson, I. (2007) Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. s 20. 

8 Egidius, H. (2006) Pedagogik för 2000-talet. s 13. 
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Analogikedja – För att få en röd tråd i vårt artikelmaterial har vi skapat så kallade analogikedjor.9 Dessa kan 
ha olika syften. Vår önskan är att tonen i artiklarna ska bli extra tydlig när orden lyfts ur sitt sammanhang 
och bildar en synliggörande kedja. Kedjorna formas utifrån artiklarnas struktur dvs. de följer texten från 
början till slut. På så sätt kommer den röda tråden fram och själva analogikedjan blir ett signum för artikelns 
ton. Ett exempel från artikeln ”Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan”: 10   

Analogikedja: måste få bättre verktyg (2 ggr), måste ändras, samarbetet inte fungerar, oacceptabelt, dags att agera, krävs 
(2 ggr), krav, bör ändras, bör polisen, inte rimligt, efterlyser vi en skärpning, möjligheterna att tvinga, skyldighet, 
skarpare medel, få till stånd, stort ansvar.  

Här kan man se att tonen är skarp. Det handlar om vad som är oacceptabelt, om skyldigheter och krav, tvång 
och polisinsatser. Ingen kan gå miste om skärpan och allvaret i artikeln. Initialt talas det om förändring, detta 
övergår sedan i ord rörande tvång och skyldigheter. 

Den allmänna debatten – I uppsatsen används ibland uttrycket ”den allmänna debatten”. Med det menas 
debatt om utbildningsväsendet i media.  

Gatekeeper – Grindvakt, den på tidningsredaktionen som bestämmer vilka artiklar som ska publiceras eller 
väljas ut till t.ex. sökmotorn Artikelsök eller till tidningarnas olika nyhetsavdelningar. I uppsatsen används 
det engelska uttrycket gatekeeper.  

Mediaspråket – I uppsatsen menas den ton, de uttryck etc. som karaktäriserar det rådande språkbruket under 
DN Debatt och Insidan.  

Dramatiska arketyper – Artikelserier som lyfter avskilda händelser eller mer påtagliga, djuplodande teman. 
Serierna kan gå över dagar, veckor eller till och med år.11  

Panoptikon – Ett centralt begrepp hos Foucault som går ut på att rätta in sig i leden, vara/känna sig 
övervakad. Panoptikon kan exempelvis tillämpas på fångars beteende i fängelse, i vården av sjuka eller i 
undervisningen av skolbarn.12 

Governmentality – Styrningsrationalitet eller styrningsmentalitet. Foucault menar att det är den moderna 
statens maktutövning, dvs. en politisk styrningsstrategi.13  

Den ”vanliga” människan – Samhällsmedborgaren i allmänhet.  

Samarbetsinlärning – Enligt Sahlberg & Leppilampi betyder samarbetsinlärning kortfattat: inlärning genom 
interaktion mellan olika stora grupper.14 Som pedagogisk idé är samarbetsinlärning inte ny. Redan Sokrates 
undervisade med hjälp av dialog och samspel. Samarbetsinlärning kan fungera som paraplybegrepp för 
uttryck som collaborative, cooperative learning eller samarbetsinriktat lärande vilken exempelvis Göransson 
använder sig av.15 

 
                                                      
9 Bergström, G & Boréus K. (2008) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. s 337. 

10 Edholm L & Kristersson U. (2008-02-09) Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan. Dagens Nyheter. 

11 Petersson, O & Carlberg. I (1993) Makten över tanken. s 97. 

12 Foucault, M. (2003) Övervakning och straff: fängelsets födelse. 

13 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 27. 

14 Sahlberg, P & Leppilampi, A. (2005) Samarbetsinlärning. s 36. 

15 Göransson, K. (2004) Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och inkludering. s 74. 
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Andra tillrättalägganden 

I Folke-Fichtelius rapport ”Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan”16 har samtliga sidnummer gått förlorade av en för oss okänd anledning, 
vilket förklarar varför vi inte har redovisat dessa i fotnoterna.  

I forskningsprogrammet ”Politikens språk i mediernas offentlighet” finns inte något exakt årtal utsatt och är 
därför inte redovisad i litteraturlistan. Dock redovisas att forskningsprogrammet har sitt ursprung i 
forskarskolan ”Demokratins villkor” vid Örebro universitet som startade 2003.17  

                                                      
16 Folke-Fichtelius, M. (2003) Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan. 

17 Ekström, M (koordinator). Politikens språk i mediernas offentlighet. Ett forskningsprogram. 
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Tidigare forskning och annan 
relevant litteratur 

Kort historik 

Den allra första svenska skolförordningen kom i mitten av 1600-talet. Redan då fanns bestämda idéer om hur 
en skola skulle se ut. Ett så kallat ”snilleurval” debatterades i termer som hur man utför detta urval – inte om 
urvalet skulle genomföras. ”Snilleurvalet” var en vetenskaplig fackterm som användes för att särskilja elever 
genom skolförhör och betyg.18 Den franske filosofen och historikern Michel Foucault menar att 
examinationsprocessen mer eller mindre går ut på att differentiera individer där belöning eller straff 
tillkommer som en naturlig följd.19  

Redan under 1600- och 1700-talet gick tongångarna på detta vis i den allmänna debatten. På 1800-talet 
uppkom institutioner separerade från omgivningen för att som det sades: skydda den ”avvikande” individen 
från en ”oförstående” och kanske därmed fientlig omgivning – men också för att den ”oförstående” 
omgivningen skulle undvika kontakt med dem som inte ansågs representera normen.20 Under 1900-talet 
ansågs dessa personer som ”icke bildbara” vilket var synonymt med utvecklingsstörning.21  

I dag har vi en mer komplex kunskaps- och människosyn gällande en skola för alla och elever i behov av 
särskilt stöd där formuleringar såsom segregering, differentiering, exkludering och integrering, inkludering 
samt delaktighet flitigt används. I dag anser de flesta inte att en utvecklingsstörning är ett hinder för en 
persons vidareutveckling, ingen är obildbar - tvärtom. I nuvarande skollags allmänna föreskrifter berättas om 
alla barns och ungdomars lika rättigheter oberoende av bakgrundsförhållanden.22 Trots det är frågan om allas 
lika utbildning i gemenskap i den allmänna utbildningsdebatten ännu idag högaktuell.  

Inom olika internationella organ bedrivs idag ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter. FN:s 
konventioner om barns rättigheter, Jomtiendeklarationen, Salamancadeklarationen, WHO, ICF, UNESCO 
och OECD har alla intentionen att verka inom och utveckla det specialpedagogiska området, både nationellt 
och internationellt.23   
 
Specialpedagogik  

Fokus i vår uppsats ligger på specialpedagogik. För att nå djupare förståelse av debatten om skolan och 
specialpedagogikens inflytande av idag är det viktigt att vara medveten om utbildningsväsendets historia och 
synen på människan över tid. Genom Inger Assarsons avhandling om en skola för alla fördjupar vi oss i 
uppsatsen angående specialpedagogiken och tanken om en skola för alla.24 I Begreppsförklaringar om 
                                                      
18 Helldin, R. (2003) Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. s 113 f. 

19 Foucault, M. (2003) Övervakning och straff: fängelsets födelse. s 186. 

20 Brodin, J & Lindstrand, P. (2004) Perspektiv på en skola för alla. s 16. 

21 a.a. s 17. 

22 Lärarförbundet. (2004) Lärarens handbok. s 55. 

23 Persson, B. (2005) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. s 45-55. 

24 Assarson, I. (2007) Talet om en skola för alla. s 20 f. 
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specialpedagogiskt synsätt har vi haft stort hjälp av Assarsons avhandling gällande definitionen av 
specialpedagogik. I sammanhanget har även Bengt Persson bidragit till förståelse av specialpedagogiska 
definitioner, vilket vi hämtar från avsnittet ”Specialpedagogikens framväxt i svensk skola”.25 Han kommer 
också in på specialpedagogikens framväxt, vilket även Rolf Helldin gör i sin historiska analys av avvikelse 
och segregation i boken ”Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem”.26 Detta har varit användbart i 
uppsatsen till Begreppsförklaringar om specialpedagogiskt synsätt. 
 
Makt/sanning 

I Skolverkets attitydundersökning framkommer att skolan är en samhällssektor ofta förekommande i den 
allmänna debatten.27 Skolan är en av alla maneger där samhälleliga maktförhållanden styr, samtidigt som 
skolan är en avspegling av samhället i stort där maktbegrepp och dess strukturer är i ständig rörelse. De flesta 
människor har någon koppling till skolan och därför också åsikter om dess verksamhet. Det är naturligt att i 
maktdiskussioner nämna Foucault som en av maktbegreppets frontfigurer. Originalboken ”Diskursens 
ordning” bidrar till vår förståelse av hans tolkning av ”sanning” medan ”Övervakning och straff: fängelsets 
födelse” underlättar våra diskussioner kring maktbegreppet och dess komplexa villkor.28 I uppsatsen tar vi 
bl.a. upp begreppen panoptikon och governmentality som på olika sätt behandlar styrningsstrategier och 
disciplin. I skenet av maktbegreppet och medias inflytande ställer vi oss frågan vem som egentligen har 
makten över människors tankar och i förlängningen demokratin i samhället. Bengt Persson menar att 
Foucaults forskningsobjekt ofta kopplas till: ”makt och öppet eller dolt maktutövande och det är strävan efter att 
avtäcka de omständigheter där makt uppstår och utövas som leder till analysen av dess innersta väsen”. Vidare skriver 
Persson att: ”Foucault menar att det vid sidan om den officiella diskursen löper flera andra diskurser parallellt, mer 
eller mindre fördolda för en utomstående.” 29 Detta benämner Foucault som diskursiv formation och menar att de 
olika diskurserna kan bidra med kunskap även om de är motstridiga. Enligt Andreasson menar Foucault att 
makt och vetande (kunskap) bör ses i nära förening med varandra.30   

I ”Makten över tanken” av Petersson och Carlberg studeras vem som egentligen styr människors tankar och 
handlingar ur ett mediaperspektiv.31 Här har vi också hämtat uttrycket ”dramatiska arketyper”, dvs. 
artikelserier. Vidare har Ingela Andreassons avhandling ”Elevplanen som text – om identitet, genus, makt 
och styrning i skolans elevdokumentation” ett mycket användbart kapitel (3) där hon beskriver sina 
teoretiska utgångspunkter ur Foucaults perspektiv. 32 Detta har varit användbart för oss i tolkandet av 
Foucaults synsätt.  

                                                      
25 Persson, B. (2005) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. s 14 f. 

26 Helldin, R. (2003) Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. 

27 Skolverket. (2003) Attityder till skolan 2003. Elevernas, lärarnas, skolbarnsföräldrarnas och allmänhetens 
attityder till skolan under ett decennium. s 26. 

28 Foucault, M. (1993) Diskursens ordning: installationsförläsning vid Collège de France; Foucault, M. (2003) 
Övervakning och straff: fängelsets födelse. 

29 Persson, B. (2005) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. s 40, 42.  

30 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 22 f. 

31 Petersson, O & Carlberg, I. (1993) Makten över tanken.  

32 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. 



 9

För att förstå förhållandena kring ”sanning” har vi använt oss av Foucault, Thurén och Wikipedia på Internet 
samt Helldin som reflekterar över människans intuition i förhållande till rättvisa och moral. 33  

Angående utbildningars innehåll och mål talar Lindensjö och Lundgren om en kamp som pågår internt i den 
offentliga debatten såväl som i den politiska debatten.34 En maktkamp är i full gång mellan olika intressen 
exempelvis om återskapandet av samtiden och historien. Dessa stridigheter tillspetsar frågor om hur makt 
och kontroll ska praktiseras och hur man ska förhålla sig till det.  
 
Media 

Media är ett forum som tar stort utrymme när det gäller att skapa ”sanningar” och benämns ofta som ”den 
tredje statsmakten”. Regering och riksdag ses som de andra två statsmakterna och ibland räknar man även 
med en fjärde: rättsväsendet. Uttrycket ”den tredje statsmakten” handlar om hur media styr opinionen och 
hur politiken påverkas av detta. 35 Att media ses som en av de tre statsmakterna säger en hel del om dess 
inflytande i samhället. I rapporten ”Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion 
och betydelse i debatten om skolan” av Maria Folke-Fichtelius tillskrivs medierna stor makt, samtidigt som 
där påpekas att mediers makt kan ses minska i de fall då exempelvis politiker lärt sig behärska medielogiken 
och på detta sätt manipulera medierna i den riktning de önskar. 36 I vår diskussion ger vi exempel på detta. 
Förutom detta har studien gett oss en sammanfattning över 1990-talets utbildningsdebatt vilket vi berör 
under Urval av undersökningsmaterial och genomförande. Det har även varit viktigt att vara medveten om 
tidigare utbildningsdebatt under arbetets gång för djupare förståelse för hur debatten fortskrider och 
framställs idag.   

Hela tiden ställer vi oss frågan vilka konsekvenser medias och politikens styrning får för samhället och den 
”vanliga” människan. På vilket sätt påverkas demokratin av politikens anpassning till medierna och tvärtom? 
I forskningsprogrammet ”Politikens språk i mediernas offentlighet”, med koordinatorn Mats Ekström, ses 
exempelvis ökad cynism hos samhällsmedborgarna samt minskat förtroende för politikerna.37  

I vårt arbete har vi inspirerats av Matilda Wiklunds avhandling ”Kunskapens fanbärare” eftersom hennes 
fokus vilar på Dagens Nyheters artiklar från debatt- och ledarsidorna angående utbildningsområdet. I 
synnerhet har vi haft användning för kapitel 4 som behandlar mediearenan och dess positioner, samt kapitel 5 
där Wiklund skriver om DN Debatt och dess gatekeepers.38 Att gatekeepers har stor betydelse för vilka 
artiklar som når publicering är något vi uppmärksammat.  
 
Teorier 

I vissa artiklar kan man utläsa influenser av psykologen och debattören B.F. Skinner som utvecklade en egen 
inlärningsteori som utgick från positiv förstärkning och negativ förstärkning vilken ibland missförstås som 
straff men egentligen handlar om att få bort ett beteende som inte är önskvärt.39 I andra artiklar är det i stället 
                                                      
33 Helldin, R. (2003) Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. 

34 Lindensjö, B & Lundgren, U. (2005) Utbildningsreformer och politisk styrning. s 17.  

35 Wikipedia. Tredje statsmakten, (2008-05-12). http://susning.nu/Tredje_statsmakten; 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_statsmakten.  

36 Folke-Fichtelius, M. (2003) Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan. 

37 Ekström, M (koordinator). Politikens språk i mediernas offentlighet. Ett forskningsprogram.  

38 Wiklund, M. (2006) Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. 

39 Wikipedia. Operant betingning (2008-05-06) http://sv.wikipedia.org/wiki/Operant_betingning ternet. 
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pedagogen och filosofen Vygotskijs tankar och idéer om att barns utveckling kommer till stånd i samspel 
med omgivningen som kommer till tals.40 Under diskussionsrubriken Teorier utvecklar vi tankar om 
belöning som ett verktyg i den specialpedagogiska verksamheten, men kopplar även till föreställningar om 
olika ideologier.  
 
Metod 

Vi har analyserat ett antal (37) artiklar vilket innebär att vår textanalys är kvalitativ. Judith Bells 
”Introduktion till forskningsmetodik” har stött oss i arbetet kring detta.41 Eftersom vi har låtit oss inspireras 
av diskursanalys har vi även haft användning av ”Textens mening och makt” av Bergström och Boréus.42 
Thurén står för djupare förståelse av den hermeneutiska tolkningsmetoden vilken vi tillägnat oss i största 
möjliga mån. För en djupare förståelse när det gäller diskursanalysens spännvidd och möjligheter samt med 
bidrag till diskussionen om makt och kunskap med koppling till Foucault har vi läst ”Diskursanalys som 
teori och metod” av Winther Jørgensen & Phillips.43 

Vi har tillämpat samarbetsinlärning som en del av metoden i skrivandet av vår uppsats. Sahlberg och 
Leppilampis bok ”Samarbetsinlärning” behandlar en teori eller kanske snarare en filosofi som betonar 
gemenskapsprocessen i samarbetsinlärning, samtidigt som den individuella inlärningen stärks.44 Göransson 
väljer i ”Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och inkludering” att kalla processen för 
samarbetsinriktat lärande och skriver under rubriken ”Samarbetsinriktat lärande och den inkluderande 
skolan” att ju mindre grupper man har desto tydligare blir varje persons bidrag och ansvar.45 

 

                                                      
40 Wikipedia. Lev Vygotskij (2008-05-06) http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij. 

41 Bell, J. (2007) Introduktion till forskningsmetodik. 

42 Bergström, G & Boréus, K. (2008) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 

43 Winther Jørgensen, M & Phillips, L. (2007) Diskursanalys som teori och metod.  

44 Sahlberg, P & Leppilampi, A. (2005) Samarbetsinlärning. s 8, 75. 

45 Göransson, K. (2004) Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och inkludering. s 74. 
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Metod och upplägg 

Studiens uppläggning 

Dagens Nyheters två olika artikelgenrer DN Debatt och Insidan tjänar som grundpelare i vårt 
undersökningsmaterial. Utifrån egna uppsatta kriterier som redovisas under rubriken Urval av 
undersökningsmaterial och genomförande har sedan ett giltigt urval gjorts.  

För viss frihet i tolkningsprocessen av texterna har vi inspirerats av diskursanalys och då med hermeneutisk 
ingång. Diskursbegreppet åtföljs ofta av begrepp som ”makt” och ”ideologi”.46 Thurén beskriver att det är 
förståelsen i hermeneutiken som är det centrala och betonar betydelsen av inkännande och empati.47 Även 
om vi valt att inte göra en ren diskursanalys utan istället låter oss inspireras blir textanalysen ändå färgad av 
de maktförhållanden som framkommer i texterna. 

Vi utgår från frågeställningar som rör specialpedagogik, politik och media. Intentionen med 
specialpedagogiken som ämnesområde är att se hur artiklarna hanterar frågor kring ämnet. Syftet med 
rubriken Politiska intentioner och mediaspråk är att se hur politikerna framställer skol- och 
utbildningsfrågor, då främst genom språk och ton. Detta hänger ihop hur mediaspråket bidrar till att 
konstruera skolans verklighet.    

Analysen är kvalitativ då ett insamlat material i form av artiklar analyserats.48 Detta kombineras med 
induktionsstrategin där allmängiltiga slutsatser dras utifrån empiriska fakta.49 

För att få en röd tråd i vårt artikelmaterial har vi skapat så kallade analogikedjor.50 Dessa kan ha olika syften. 
Vår önskan är att tonen i artiklarna ska bli extra tydlig när orden lyfts ur sitt sammanhang och skapas genom 
signifikanta ord kring ett fenomen. 51 

Centralt i vår uppsats är samarbetsinlärning som en naturlig och reflekterande del av uppsatsprocessen.52 
Inspiration till arbetssättet kommer från en uppgift inom inriktningen specialpedagogik där just 
samarbetsinlärning stod i fokus. Arbetet har skett omväxlande i samarbetsinlärningens minsta 
gruppkonstellation, dvs. två personer men även genom enskilt arbete. Förutsättningen för samarbetsinlärning 
är att deltagarna är lika delaktiga och utvecklas så mycket som möjligt. I vårt fall skulle man kunna uttrycka 
det så som att fördelar dras av båda arbetssätten, dvs. både av samarbete och enskilt arbete. På detta sätt 
medvetandegörs skrivprocessen och driver uppsatsen framåt på ett effektivt och insiktsfullt sätt. Det 
förutsätter även en utvärdering i efterhand, vilket är en viktig del av samarbetsinlärning.53   

                                                      
46 Winther Jørgensen, M & Phillips, L. (2007) Diskursanalys som teori och metod. s 9.  

47 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. s 95. 

48 Bell, J. (2007) Introduktion till forskningsmetodik. s 17. 

49 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. s 22.  

50 Bergström, G & Boréus, K. (2008) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. s 337. 

51 Se begreppsförklaringar. 

52 Sahlberg, P & Leppilampi, A. (2005) Samarbetsinlärning.  

53 a.a. s 46. 
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Urval av undersökningsmaterial och genomförande 

 
Varför Dagens Nyheter? 

Vårt analysmaterial består av 37 artiklar (se bilaga) från Dagens Nyheters avdelningar DN Debatt och 
Insidan. Vi valde Dagens Nyheter dels för att den är rikstäckande, når många läsare och i stor utsträckning 
styr debatten i Sverige, men också för att det är en oberoende liberal tidning vilket föranleder oss att titta 
närmare på vilket sätt utbildningspolitiken konstrueras i tidningen. Vilket utrymme får specialpedagogiken?  
 
Varför DN Debatt? 

Tidigare under 1990-talet handlade skoldebatten mycket om den ”nya” skolan, dvs. den omstrukturering som 
då genomfördes, och gällde allt från förskola till högskola.54 Intressant är att vi anar en tillspetsning i 
debatten sedan regeringsskiftet 2006. I tidigare forskning fokuseras det mycket på just Dagens Nyheters 
debattsidor, därför är det intressant att granska hur det ser ut i dagsläget.  
 
Varför Insidan? 

För att få motvikt till DN Debatts distinkta inlägg granskade vi Insidans artikelserier. På 1990-talet 
kritiserades DN Debatt för att inte vara särskilt hågade till att ta in svar eller bemötanden på tidigare införda 
debattartiklar.55 Delvis på grund av detta uppfattas DN Debatt ofta som ett mer initierande forum än 
debatterande där inga djupdykningar angående skolan görs. Detta finns istället i Insidans artikelserier. 
Medvetna om att vår tolkning av DN Debatts praktik och valet av motsats kan uppfattas som subjektiv 
kommer vi att låta relevant forskning styrka våra tankar om detta. Exempelvis kommenterar Wiklund att 
”den Andra sidan” nästan inte kommer till tals i utbildningsdebatten.56 I vårt specifika fall blir ”den Andra 
sidan” representerad av Insidans artiklar och av den ”vanliga” människan.  
 
Datum  

Att granska artiklar ett år tillbaka i tiden visade sig vara både överkomligt och rimligt. Vårt analysmaterial är 
hämtat från tiden: 070226-080226.  
 
Sökmotorer och gatekeepers 

På Stadsbiblioteket i Stockholm blev vi av personalen hänvisade att använda oss av sökmotorn Artikelsök för 
att finna vårt artikelmaterial. Det är den sökmotorn som verkar vara den som rutinmässigt rekommenderas 
på bibliotek. Det visade sig dock att de artiklar som finns i Artikelsök redan genomgått en urvalsprocess på 
respektive tidningsredaktion och därför valde vi istället Presstext som sökmotor eftersom alla artiklar som 
skrivits finns representerade där. Vi ville göra ett urval utifrån egna kriterier. Eftersom vi valde debattartiklar 
som del av vårt analysmaterial blev det även av den anledningen viktigt att använda oss av Presstext då DN 
Debatt har rykte om sig att ha kraftfulla gatekeepers. I frågan hänvisar Wiklund till Petersson och Carlberg 
som anser att ett urval av artiklar görs för att passa tidningsredaktionen och deras syfte.57 Artikelsök består 

                                                      
54 Folke-Fichtelius, M. (2003) Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan. 

55 Wiklund, M. (2006) Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena.  
s 77.  

56 a.a. s 203. 

57 a.a. s 77. 
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alltså av ett subjektivt redaktionsurval medan Presstext på så sätt måste ses som en objektiv sökmotor.  
 
Urval och avgränsningar 
Initialt fick vi rådet att söka på ämnesordet skol* vilket vi också började med. I en artikel figurerade Matilda 
Wiklund vilket föranledde oss att läsa hennes avhandling ”Kunskapens fanbärare” eftersom den delvis 
behandlar vårt område.58 Wiklund beskriver i sin avhandling hur hon gick tillväga i sitt sökande efter artiklar, 
vilket blev en bekräftelse på att vårt sätt att söka var fruktbart. Hon hade även valt sökorden lärar* och 
utbildning*.59 För att vara på den säkra sidan använde även vi dessa sökord vilket resulterade i en ny artikel.  

Sökorden skol*, lärar* och utbildning* men även specialpedagogik* användes alltså för att få fram relevanta 
artiklar. Eftersom urvalet blev mycket stort, flera tusen artiklar i första skedet, gjordes en avgränsning. De 
artiklar som inte hade med skolan att göra utan där sökorden endast nämndes i förbigående valdes bort efter 
noga granskning. Ytterligare avgränsningar blev av omfattningsskäl nödvändiga att göra: 1 år tillbaka i tiden 
samt till den obligatoriska grundskolan år 1-9, särskolan/specialskolan och lärarutbildningen. Sökningar 
gjordes även på särskol* och specialskol* men samtliga artiklar hade redan framkommit genom tidigare 
sökningar på skol*. 

Etiska aspekter 

Textanalysen består av redan publicerat offentligt material. Därför behöver de etiska aspekterna inte beaktas. 
Vi är medvetna om att analysmaterialet, dvs. artiklarna är präglade av mediernas egen etik, den så kallade 
pressetiken där tre etiska huvudregler betonas:  

1. Publicitetsregler. 

2. Yrkesregler. 

3. Regler mot textreklam.60 

 

 

                                                      
58 Wiklund, M. (2006) Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena.  
s 94. 

59 a.a. 

60 Gripsrud, J. (2004) Mediekultur, Mediesamhälle. s 316. 
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Analys med resultat 

Inledning 

I den första analysomgången utgick vi från nedanstående punkter:  

• Specialpedagogik – vad skrivs och hur framställs den? 

• Vilka skriver och varför?  

• Politisk inriktning/partier/ideologier i stort 

• Språkbruk och ton 

• Teorier/forskningsförankring 

Vi genomförde den första analysomgången på varsitt håll för att sedan tillsammans sammanställa materialet 
kontextuellt.  

Varje artikel är efter ingående granskning analyserad ur olika perspektiv, under olika rubriker, vilka också 
kan sägas representera våra frågeställningar och kärnan i vår analys. Rubriken Specialpedagogik avser vad 
som skrivs och hur specialpedagogiken framställs i artiklarna, medan Politiska intentioner och mediaspråk 
rymmer de avsikter som framkommer från politiker i deras framställning av skol- och utbildningsfrågor.  

Gällande artiklar hämtade från Insidan har rubrikerna slagits ihop till Specialpedagogik och mediaspråk. 
Eftersom här endast finns ett fåtal exempel med politiska föresatser anser vi det inte nödvändigt att ha 
Politiska intentioner och mediaspråk som enskild analysrubrik. Då det specifikt handlat om politik i någon 
artikel har vi istället lyft det i våra exempel.  

I analysen lyfter vi fram citat som belyser och berör specialpedagogikens arena. Utdrag från samma artiklar 
görs även rörande politiska intentioner samt hur mediaspråket konstruerar ”sanningen” om skolans 
verklighet. Varje enskild artikelanalys fullbordas med en analogikedja. Resultat från undersökningens 
samtliga artiklar (se bilaga) avslutar respektive rubrik tillsammans med sammanfattande kommentarer.  

7 av totalt 23 av DN Debatts artiklar nämner/handlar om specialpedagogik eller något som rör detta. Insidans 
artiklar berör samtliga ämnesområdet. 

 
DN Debatt 

Specialpedagogik 
– vad skrivs och hur framställs den? 

Det finns många dimensioner av specialpedagogik. Nilholm lyfter fram tre olika perspektiv för att förstå 
specialpedagogik: ”som ett eget kunskapsområde/disciplin, som mångvetenskap/tvärvetenskap och som en integrerad 
del av pedagogiken.” 61 Vi har haft dessa perspektiv i åtanke när vi analyserat alla våra artiklar.  

Det framkommer tre uppenbara områden i våra analysartiklar: ”skolk”, ”betyg” och ”särskilt stöd”. Ingen av 
dessa är någon pedagogik i sig, men berör ur olika synvinklar den specialpedagogiska verksamheten. Hur ska 

                                                      
61 Björck-Åkesson, E. (2008-05) Kunskapsfrukt utan KÄRNA. Pm, Pedagogiska Magasinet, nr 2. s 34. 
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skolan gå tillväga vid skolk? Hur ska betyg och omdömen sättas? Vad är särskilt stöd? Vilka resurser och 
insatser bör sättas in, när och på vilket sätt? Frågorna är högintressanta i vår analys. 
 
Skolk 

Elevskolk brukar ses som en signal, en tydlig varning till skola och föräldrar om att uppmärksamheten måste 
skärpas och att specialpedagogiska insatser kan bli nödvändiga, även om dessa inte alltid räcker till. Om 
detta handlar de två första artiklarna vi redogör för här nedan.  

Inledningsvis förkunnar speciallärare Jönsson budskapet om att krafttag krävs för att stoppa skolket i 
grundskolan. I artikeln: ”Tio tusen barn skolkar minst en dag i veckan” efterlyser han utökat samhällsansvar: 

Man kan kalla till möten, erbjuda assistent- och speciallärarstöd, åtgärder som förblir utan verkan så länge 
barnet inte går till skolan.  

Kvalificerad psykologisk hjälp är av yttersta vikt och bör sättas in som kompletterande och stödjande åtgärd, 
för att skapa de bästa förutsättningarna åt eleven, menar Jönsson. Att uppmana hela samhället, från mikro- 
till makronivå, till insikt om att skolkande är mycket allvarligt är således skribentens syfte. Han till och med 
jämställer skolk med kriminalitet och tungt drogmissbruk. I detta exempel har vi valt att göra två olika 
analogikedjor, den första stödjande för eleven och den andra disciplinerande i bemärkelsen att ”kräva” allas 
engagemang i kampen mot skolket. Detta för att belysa hur man önskar styra elever. 

Analogikedja 1: speciallärare, rätt till utbildning, speciallärarstöd, psykologisk hjälp, forskning, fungerande skolmiljö.  

Analogikedja 2: insats, åtgärder, samarbete, samverkan, arbeta med hela familjen, möten, nätverk, arbete mot 
normlöshet, överblick. 

Den första kedjan visar att olika sorters stöd och åtgärder inom skolan kan bli aktuella medan den andra 
istället klarlägger vikten av samverkan mellan skola, psykolog och hem. Tonen i båda analogikedjorna är 
relativt ”mild” men det råder inget tvivel om att åtgärder anses angeläget.  

Även i artikeln ”Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan” tas exempel på åtgärder upp för att 
bekämpa skolket. Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (fp) och socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) 
nämner dock inte ord eller uttryck som specialpedagogik eller i behov av särskilt stöd. De anser att skolk 
måste leda till upprättande av en handlingsplan där en åtgärdstrappa med bl.a. åtgärdsprogram ingår. 
Åtgärdsprogram är i sig ett specialpedagogiskt redskap som hör hemma under de socialpedagogiska och 
utvecklingsekologiska synsätten, då exempelvis familj och miljö integreras i upprättandet av 
åtgärdsprogrammet tillsammans med individ och skola.62 Foucault talar i det här sammanhanget om 
panoptikon vilket handlar om att vara/känna sig övervakad och inrätta sig i ledet, dvs. det krävs disciplin för 
att få en viss situation, här skolsituationen att fungera.63  

Artikelskribenterna anser att skolk kan vara en tidig signal om att specialpedagogiska insatser kan bli 
aktuella. Artikelns syfte blir därmed att informera om handlingsplanen som åtgärd. 

Artikeln behandlar inte elever med inlärningssvårigheter, fysiska funktionshinder eller utvecklingsstörning i 
sig som ofta förknippas som/med specialpedagogik utan i detta fall får begreppet specialpedagogik en 
bredare innebörd. 

Analogikedja: extra/mer resurser, läsa-skriva-räkna-satsning, barn med behov av särskilt stöd, alla har rätt att utvecklas, 
rätt till kunskap, stöd, ge samma möjligheter.  

                                                      
62 Brodin, J & Lindstrand, P. (2004) Perspektiv på en skola för alla. s 24. 

63 Foucault, M. (2004) Övervakning och straff: fängelsets födelse. 
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Analogikedjan lyfter fram allas rättigheter och möjligheter. Tonen är bestämd men koncentrerar sig på vilka 
åtgärder som bör vidtas för att motarbeta skolket. Här talar man om elever med behov av särskilt stöd istället 
för elever i behov av särskilt stöd. 
 
Betyg  

Det finns många åsikter om betygens och omdömenas vara eller icke vara, en mycket omdebatterad fråga. 
Att de olika politiska ideologierna har olika syn på saken exemplifieras nedan. Medan alliansen betonar 
vikten av betyg och omdömen manar både socialdemokrater och lärarförbunden till att se individen samt att 
tillsätta ytterligare specialpedagogiska/ekonomiska resurser.   

”Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp” säger Mona Sahlin (s), Eva-Lis Preisz (ordförande Lärarförbundet), 
Marie Granlund (s) och Metta Fjelkner (ordförande Lärarnas riksförbund), som en reaktion på sittande 
regerings förslag om att införa betygsliknande omdömen för 7- åringar. Sahlin och hennes medskribenter 
anser istället att alla elever ska ha rätt till optimal kunskapsutveckling genom lust och vilja att lära och inte 
genom betygsliknande omdömen, de anser också att:  

Så väl den som har svårt för sig i skolan och behöver extra stöd, som den som har lätt för sig och behöver 
nya utmaningar, måste få sina behov tillgodosedda.  

Sahlin och lärarförbunden vill gemensamt försöka nå fram till alliansen för att kunna förbättra skolans 
verksamhet.   

Analogikedja: ge alla elever, har svårt för sig, behöver extra stöd, behöver nya utmaningar, få sina behov tillgodosedda, 
läs- och skrivkunskaper, rätt till likvärdig utbildning, tydliga och långsiktiga spelregler, välutbildade och kompetenta 
lärare, mer resurser, samarbete. 

I analogikedjan är skolans ansvar påtagligt. Skolan ska ge av sina resurser till eleverna som i sin tur har rätt 
att ”få och behöva”. Att enskilda individer har individuella behov accentueras. 

Även nästa skribent Ylva Johansson (s) anser att det är viktigt att fokusera på helheten hos individen 
samtidigt som hon är självkritisk. ”Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus”, menar hon och vill 
genom detta betona värdet av och utveckla en ny offensiv utbildningspolitik som sätter kunskap och lärande 
istället för betyg i centrum. Hon säger: 

Se hela barnet, hela tonåringen. Elever med svårigheter i skolan är ofta barn och ungdomar med problem 
som inte alltid har direkt samband med skolarbetet och som inte heller kan lösas med mer betyg eller mer 
undervisning. 

Vidare menar Johansson att alliansen ökar segregeringen eller som Johansson uttrycker det sorteringen av 
elever med behov av särskilt stöd. 

Analogikedja: ge varje individ, skapa förutsättningar, funktionshinder, elever med svårigheter (2 ggr), elevers 
läsutveckling, svårigheter, åtgärder, resurser, inte nått upp till målen, stöd (2 ggr), hjälp (2 ggr), se hela barnet, se hela 
tonåringen, storsatsa på elevhälsan, samarbeta, skapa en dialog. 

I likhet med föregående analogikedja framhävs här individers individuella behov. Här används distinkta ord 
som ”storsatsa” parallellt med mjukare uttryck såsom ”skapa en dialog” och ”samarbeta”. Dessa två skilda 
tongrepp kompletterar varandra i texten. Här talar de om elever med problem och elever med svårigheter. 

Med koppling till artikeln ”Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp” följer Johansson samma linje som Sahlin 
och lärarförbunden i föregående artikel gör: 
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Konstaterade svårigheter ska alltid leda till åtgärder och förstärkta resurser. Ett barn som inte har nått upp 
till målen skall inte stämplas med icke godkänd utan ha rätt att få stöd och hjälp för att få goda kunskaper. 

Carin Jämtins (s) och Roger Mogerts (s) ändamål med artikeln ”Vi satsar 421 miljoner mer än alliansen på 
skolorna” är tydlig – dvs. att föra fram sina egna politiska avsikter. De menar liksom föregående skribenter 
att segregationen och ojämlikheten ökar, att barn med behov av särskilt stöd drabbas av nedskärningar, att de 
dvs. socialdemokraterna genom storsatsning kan förändra detta. Även de understryker att alltför många 
elever framlever grundskolan utan att få godkända avgångsbetyg.   

Analogikedja: satsa/-r (8 ggr), väljer (2 ggr), prioritera (3 ggr), stärka (4 ggr), ge, utveckla/-s (4 ggr), vill vi (2 ggr), så 
lyder vårt löfte (2 ggr), vår stora prioritering, mer resurser (2 ggr), garantera (2 ggr), satsning/-ar (2 ggr), bli bättre, 
komma tillrätta med, öka, höja, extra resurser (2 ggr), ges samma möjligheter, stödja, införa, utjämna skillnader, bättre 
förutsättningar, våga nytt, tillföra, avsätta, nyckeln till.  

Här handlar det bl.a. om att hitta nyckeln till elever och till lösningar på problemen. Man måste ”våga nytt” 
och utjämna skillnader. Även de talar om elever med behov av särskilt stöd. Vissa ord används många gånger 
i samma artikel, exempelvis: satsa och stärka. 
 
Särskilt stöd 

Vad är särskilt stöd? Är det elever i eller med svårigheter som behöver eller ”riskerar” att få särskilt stöd? 
Kan det vara tvärtom? Behöver särskilt stöd alltid vara något negativt? Hur ser särskilt stöd ut när det 
fungerar och vad är egentligen betydelsefullt i sammanhanget? I artiklarna nedan kan vi skönja några teorier.  

Artikelförfattaren Metta Fjelkner (Lärarnas riksförbund) betonar vikten av forskning i ”Elever med särskilt 
stöd klarar ändå inte skolan”. Avsaknaden av forskningsanknytning i utbildning och verksamhet har gjort att 
många elever trots att de fått särskilt stöd i skolan inte nått målen och därmed inte heller godkända betyg i 
alla ämnen.   

I artikeln används uttryckssätt som ”specialpedagogiskt stöd”, ”elever med svårigheter” och ”extra stöd”. 
Fjelkner efterlyser således, (utifrån en studie från Lärarnas riksförbund och Göteborgs universitet), mer 
forskning om specialundervisning, hon önskar likaså mindre skolklasser och förbättrad behörighet hos 
speciallärarna. I slutet av artikeln definieras begreppet specialpedagogik både internationellt och nationellt 
förmodligen för att påvisa att synen på specialpedagogik kan variera mellan olika länder och världsdelar.  

Analogikedja: särskilt stöd (2 ggr), stöd (2 ggr), specialpedagogiskt stöd (5 ggr), stöd till lågpresterande elever, 
speciallärare (4 ggr), inte når målen, extra stöd (3 ggr), specialundervisning (3 ggr), lyfter alla, stöd i klassen, inte fått 
stöd, mer omfattande stöd, svårigheter med inlärningen, specialpedagogiska stödinsatser (3 ggr), stödundervisning, rätt 
stöd (2 ggr), insatser, stora resurser, elever med svårigheter, specialpedagog, specialstöd, speciallärarutbildning, 
forskning, specialinsatser, särskilt kunnig, specialisthjälp, satsa på välutbildade speciallärare, speciallärargaranti.  

Den här analogikedjan är lång. Poängen är att visa att artikelförfattarna inte nog många gånger kan föra fram 
vikten av specialpedagogiskt stöd och mer resurser. Trots att artikelns syfte är att lyfta fram avsaknaden av 
forskning är det istället ovanstående ord i analogikedjan som sätter prägeln. Ord som berör forskning är 
knapphändigt representerade.  

Pedagogiklektor Engström framhäver de begåvade barnen i artikeln ”De mest begåvade barnen är sämst på 
att lära nytt” som ett specialpedagogiskt dilemma. Dessa barn är enligt Engström ofta en bortglömd grupp 
elever i behov av särskilt stöd. Fokus brukar allt som oftast ligga på lågpresterande elever och 
funktionshindrade elever. Följande exempel kan också ses som syfte med artikeln: 
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I alliansens regeringsförklaring fanns en viktig passus om att en förnyad utbildningspolitik kommer att 
respektera elevers olikheter och möta varje elev utifrån dennas behov. De flesta som hörde statsministerns 
presentation i riksdagen tänkte förmodligen på elever med funktionshinder eller med 
inlärningssvårigheter. Tagen på allvar kan denna skrivning öppna för förändringar inom ett länge 
försummat område av utbildningspolitiken – de begåvade barnen. 

Engström hoppas på förändring inom utbildningspolitiken i riktning mot att se till de begåvade. 

Analogikedja: begåvningarna behöver särskilt stöd (2 ggr), studieteknik, arbeta på rätt sätt, får svårt att koncentrera sig, 
särskilt stöd, elevers olikheter, möta varje elev, funktionshinder, inlärningssvårigheter, stöd, särskilda förmågor, särskild 
begåvning, koncentrationsstörningar, bristande arbetsvanor, mycket hög kognitiv förmåga (2 ggr), riskfaktor. 

Tonen har här delvis en annan infallsvinkel än tidigare kedjor genom att tala om studieteknik, ”arbeta på rätt 
sätt”, ”särskilda förmågor” och ”särskild begåvning” osv. Men likheter med tidigare analogikedjor syns utan 
tvivel i ord som exempelvis: ”möta varje elev” och ”särskilt stöd”.  
 
Sammanfattande kommentarer 

”Skolk”, ”betyg” och ”särskilt stöd” är de tre framträdande områdena i artiklarna. På olika sätt berör de alla 
den specialpedagogiska arenan. ”Skolk” som varsel om att specialpedagogiska insatser kan bli aktuella, 
”betyg” som sorteringsmekanism eller motiverande dokument, och till sist ”särskilt stöd” som något naturligt 
inom den specialpedagogiska falangen.   

Ingen artikel behandlar de fysiskt funktionshindrade eleverna, dvs. de med motoriska svårigheter, ej heller de 
elever som har en utvecklingsstörning. Istället ligger fokus på paraplybegrepp som: ”extra stöd”, ”elever med 
behov av särskilt stöd”, ”mer resurser”, ”åtgärder” och ”satsa på…”, vilket också blir tydligt i 
analogikedjorna. Här talas om elever med behov av särskilt stöd, vilket lägger fokus på att ”problemet” 
ligger hos eleven, istället för att skapa förutsättningar för eleven att fungera i gruppen/klassen.  

Debatten förs på institutions- och samhällsnivå samt ett mer övergripande plan där individen inte fokuseras. 
Artiklarna belyser ett syfte som inte i första hand är att lyfta specialpedagogiska dilemman utan använder 
skolan och dess problematik som ett verktyg i ett politiskt maktspel som troligtvis går ut på att vinna väljare. 
Andra möjliga orsaker skulle istället kunna grunda sig i ideologisk övertygelse eller bygga på ekonomiska 
intressen. Vi ställer oss undrande till var de verkliga pedagogiska avsikterna finns.  
 
Politiska intentioner och mediaspråk  
För att fördjupa vår analys har vi här valt att analysera samma 7 artiklar som under rubriken 
Specialpedagogik. Specialpedagogik och politik hör i allra högsta grad ihop, men vinner på att granskas var 
för sig för att kunna uttyda skillnader. Det finns många dimensioner av politik och media. Här rör det sig om 
politiska intentioner samt medias språkbruk och ton i artiklarna. Initialt handlar det om ”skolk”, följt av 
”betyg” och ”särskilt stöd”.  
 
Skolk 

I artikeln ”Tio tusen barn skolkar minst en dag i veckan”, framför speciallärare Jönsson sina åsikter. 
Samtidigt som han ropar på samhällets hjälp vädjar han till politikernas maktpositioner. Jönsson för här fram 
sina egna politiska intentioner, sina visioner för skolan och samhället.  

Intressant är att lärare Jönssons förnamn benämns olika i samma artikel. I ingressen används namnet Jan, i 
texten Dan och artikeln är underskriven med Per. Vad heter han egentligen: Jan, Dan eller Per?  
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Artikeln är ”ofarlig” i den bemärkelsen att den inte pekar ut någon eller något som syndabock, utan vill 
förmedla allas samhällsansvar som något allmängiltigt.  

Analogikedja: skolkar (2 ggr), vaneskolket, asocialt beteende, skolskolket, skolk/-et (14 ggr), far oerhört/mycket illa (3 
ggr), riskbeteende, storskolkar-na/-e (2 ggr), kriminella, droger, våldsbrottslighet, mobbing, psykosomatiska symtom, 
asocial livsföring, frustrationen (2 ggr), utan insats, uteblir hjälpen, uteblir, driver runt, oro, tvångsinsatser/åtgärder (2 
ggr), bristfälliga (2 ggr), storskolkande, kriminalitet (2 ggr), drogmissbruk (2 ggr), förstör sina chanser, sista utväg, 
ströskolkandet, normlöshet. 

Tonen i artikeln är orubblig. Att lyfta ut orden ur sitt sammanhang på detta sätt gör att tonen blir ännu 
hårdare, samtidigt som det faktiskt speglar hur författaren betonar allvaret i frågan.  

Man kan också läsa ovanstående artikel ur Foucaults perspektiv om governmentality. Utifrån detta 
presenteras här två analogikedjor för att visa hur skolan/samhället önskar styra sina elever/barn.  

Analogikedja 1: speciallärare, rätt till utbildning, speciallärarstöd, psykologisk hjälp, forskning, fungerande skolmiljö. 

Analogikedja 2: insats, åtgärder, samarbete, samverkan, arbeta med hela familjen, möten, nätverk, arbete mot 
normlöshet, överblick.  

Den första kedjan är stödjande, dvs. behandlar de åtgärder som skolan är skyldiga att gå in med. Den andra 
kedjan är istället disciplinerande. Man kan se det som att här krävs det av elev och föräldrar att rätta sig efter 
”nödvändiga åtgärder” genom att ingå som en naturlig del i möten, samarbete och nätverk. Genom detta har 
de också godkänt och rättat in sig i övervakningens led.  

Om föregående artikel inte härbärgerade några politiska intentioner från politikernas sida kan desto fler 
urskiljas i ”Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan”, författad av Stockholms skolborgarråd Lotta 
Edholm (fp) och socialborgarrådet Ulf Kristersson (m). De är tydliga med att föra fram vad de tidigare 
åstadkommit i ärendet men även vad de anser måste uträttas, t.ex:  

Ska vi undvika att fler unga faller offer för det meningslösa våldet krävs politisk handling. Därför 
tillsätter vi nu en utredning…  

För att förstärka sina argument hänvisar de till undersökningar, dock utan att nämna några referenser:  

Stockholms egna undersökningar visar att en av sex elever i Stockholms niondeklasser skolkar regelbundet.  

och: 

Forskningen visar även att skolk är den enskilt viktigaste förklaringen till att ungdomar hoppar av skolan i 
förtid… 

Exemplet ovan visar hur de refererar utan förankring i någon specifik studie, vilket gör det svårt att kunna ta 
del av deras källa. Därför kan här tillförlitligheten inte heller bedömas fullt ut. Artikeln är 
stockholmscentrerad då Edholm är skolborgarråd och Kristersson socialborgarråd i Stockholm. I slutet 
trycker Edholm och Kristersson trots detta på att ansvaret ligger hos alla medborgare i hela riket. Intentionen 
blir att föra fram sitt eget agerande som något positivt och viktigt för framtidens skola.  

Analogikedja: måste få bättre verktyg (2 ggr), måste ändras, samarbetet inte fungerar, oacceptabelt, dags att agera, krävs 
(2 ggr), krav, bör ändras, bör polisen, inte rimligt, efterlyser vi en skärpning, möjligheterna att tvinga, skyldighet, 
skarpare medel, få till stånd, stort ansvar. 

Här är det tydligt att tonen från flera tidigare nämnda artiklar upprepas. Det talas om vad som måste göras 
och vad som redan är realiserat.  



 20

 
Betyg 

”Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp” uppmanar Mona Sahlin (s), Eva-Lis Preisz (Lärarförbundet), Marie 
Granlund (s) och Metta Fjelkner (Lärarnas riksförbund). De reagerar starkt på alliansens förslag om att införa 
betygsliknande omdömen för 7- åringar. Istället anser de att man bör sträva efter så hög kvalitet som möjligt 
samt optimal kunskapsutveckling hos eleverna. Sahlin och de fackliga lärarförbunden anser att alla elever, 
begåvade eller ej, ska få det stöd de erfordrar. De menar att nuvarande regering inte tar tillräckliga initiativ 
till detta och skriver i samma artikel: 

Vi vet att elever, lärare och föräldrar vill att de stora förändringarna i skolans vardag ska hålla över lång tid. 
En skol- och utbildningspolitik, som bedrivs i skarp konflikt och som kan ändra kurs vart fjärde år, är direkt 
skadlig för denna ambition. Mer kraft riskerar att läggas ned på förändringar och konflikt än på 
utbildningens kvalitet. På ett politiskt slagfält om skolan blir eleverna de största förlorarna.  

Tydligt blir att Sahlin och medförfattarna ändå strävar efter samarbete med alliansen:  

Därför vädjar vi till regeringen att skjuta upp beslutet om betygsliknande omdömen för 7-åringar.  

och vidare:  

Låt inte denna, för regeringen rimligen, mindre frågan bli det som hindrar den unika chans som nu finns för 
en uppgörelse över blockgränserna om ett nytt samarbetsklimat för skolan. 

Dessa exempel visar också att Sahlin och medförfattarna hoppar från att vara antagonister till att stryka 
medhårs för att få väljarstöd eller visa sig kompromissvilliga och taktiskt underkasta sig alliansen. Detta kan 
göras helt plötsligt mellan stycken i artikeln. Det andra exemplet som avslutar artikeln kan också ses som en 
vädjan. 

Analogikedja: slopa, skjuta upp, slagfält, spelregler, skarp konflikt, skadlig och historisk chans. 

Om man inte vet att artikeln handlar om skola och utbildning skulle man kunna tro att det istället handlar om 
något annat. Att på detta sätt lyfta orden i en kedja kan utan förförståelse om artikelns innehåll bli helt fel, 
men fascinerande då orden just här lika väl skulle kunna finnas med i en artikel om krig eller något dylikt.  

I nästa artikel vädjas det inte utan här vill socialdemokraterna istället satsa på skolan. ”Vi satsar 421 miljoner 
mer än alliansen på skolorna” skriver Carin Jämtin (s) och Roger Mogert (s) i sin alternativbudget från 2007. 
Nedanstående exempel belyser detta:  

Till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi höja den schablon som kompenserar för socioekonomiska 
förhållanden och ge ytterligare 44 miljoner kronor till de skolor som har allra störst behov av extra resurser.  

samt: 

Varje krona moderaterna vill sänka skatten med 2008 vill vi lägga på skolan. Det är vårt löfte till 
stockholmarna. 

I jämförelse med föregående artikel ”Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp” initieras här ingen uppmaning 
till samarbete över blockgränserna. Tvärtom ges löfte om förändring. Syftet med artikeln blir att ta upp 
striden mot alliansen om väljarna.  

Artikeln innehåller inte några forskningshänvisningar. 

Analogikedja: satsa/-r (8 ggr), väljer (2 ggr), prioritera (3 ggr), stärka (4 ggr), ge, utveckla/-s (4 ggr), vill vi (2 ggr), så 
lyder vårt löfte (2 ggr), vår stora prioritering, mer resurser (2 ggr), garantera (2 ggr), satsning/-ar (2 ggr), bli bättre, 
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komma tillrätta med, öka, höja, extra resurser (2 ggr), ges samma möjligheter, stödja, införa, utjämna skillnader, bättre 
förutsättningar, våga nytt, tillföra, avsätta, nyckeln till.  

Tonen speglar tydligt politikernas intentioner att vilja satsa, tillföra, införa, utjämna och stödja. 

Tidigare skolminister Ylva Johansson (s) önskar liksom Engström en förbättrad utbildningspolitik, hon 
menar: ”Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus”, vilket också är artikelrubrik. Densamma bedriver 
en självkritisk linje samtidigt som hon opponerar sig mot alliansen, vilket framförs i följande stycken:  

Den borgerliga regeringen tar nu flera steg för att förstärka sorteringen i skolan. 

och:  

Denna politik måste vi socialdemokrater kraftfullt opponera emot. Men vi måste också utveckla vår egen 
skolpolitik… 

Detta kan ses som en flirt med väljarna, även om syftet från början var att fullfölja ett uppdrag från 
Stockholms arbetarekommun som gick ut på att bedöma värdet av och förbättra den lokala skolpolitiken.  

Genom analogikedjan utkristalliseras ett tydligt skeende i artikeln från att vara självkritisk och underdånig 
till att visa på hopp och förändring. Ordet kunskap har stor betydelse. 

Analogikedja: inte rimligt, måste vi ändra (2 ggr), förtroendeproblem, behöver vi, kunskap/-en/-er/etc (11 ggr), 
lärande/-t (4 ggr), utvärdera (2 ggr), utveckla/-s (5 ggr), utmaning, självkritisk prövning, Kompetens-/utveckling (3 
ggr), åtgärder, resurser, stöd (2 ggr), hjälp (3 ggr), storsatsa, krafttag, prioritera, samarbeta, göra det möjligt, skapa, 
ansvar, uppskattning, frihet, professionaliseras, uppvärderas, möjlighet/-er (2 ggr), satsningar, förutsättningar. 
 
Särskilt stöd 

Hur ”särskilt stöd” uppfattas och vilka som är i behov av detta, är ständigt återkommande frågor.  

Här uttalar sig inte politikerna. Metta Fjelkner och pedagogiklektor Engström framför i artiklarna två olika 
områden inom specialpedagogiken: elever med svårigheter och de begåvade barnen.  

Fjelkner har tydliga intentioner: hon påstår att många elever med särskilt stöd, trots stödet, inte klarar skolan. 
I artikeln ”Elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan” framför hon argument för sitt uttalande, där finns 
tydliga och väl förankrade forskningsreferenser, bl. a. hänvisas det till en ny omfattande studie från Lärarnas 
riksförbund och Göteborgs universitet. I artikeln betonar hon vikten av forskning, mindre skolklasser och 
förbättrad behörighet hos speciallärarna. Fjelkner menar att alliansen måste ta del av dessa synpunkter och 
har då den nya speciallärarutbildningen i åtanke.  

Analogikedja: ny omfattande studie, därför behövs/er (2 ggr), det paradoxala, mot denna bakgrund, har genomfört, 
vår/studie/-n visar (3 ggr), enligt statistik, är fastlagt, vår erfarenhet, jag menar, man måste, vi pekar på, anser att, måste 
göras, det ska, ska vara, måste satsa, krävs. 

Den personliga tonen i analogikedjan utmärker sig genom Fjelkners återkommande uttryck såsom: ”jag 
menar”, ”vi pekar på” och ”vår erfarenhet” etc. Hon talar om elever med behov av särskilt stöd.  

I nästa artikel möts vi istället av elever med möjligheter, de begåvade barnen, men som trots detta fordrar 
särskilt stöd för att kunna vidareutvecklas. I artikeln ”De mest begåvade barnen är sämst på att lära nytt” tar 
pedagogiklektor Engström död på myten om att begåvade barn skulle vara självgående. Det är enligt honom 
viktigt med en förändring inom utbildningspolitiken för de begåvade barnens skull. De begåvade barnen är 
också ofta de bortglömda barnen. Alliansen har i sin regeringsförklaring presenterat en förnyad 
utbildningspolitik vilket Engström ser som ett framsteg i ärendet. Engström anser inte att problemet legat hos 
lärarna utan snarare varit beslutsmaktens dilemma: 
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Det finns ett spirande intresse bland lärarna att utveckla verksamheter för de begåvade barnen, men det finns 
fördomar och mentala blockeringar hos politiker och skolledare, som bromsar en sådan utveckling. 

Engström förmedlar härmed ett gryende hopp om en förbättrad skolverksamhet vad det gäller barn med 
möjligheter, inte bara i teorin utan även i praktiken.  

Analogikedja: myt/-en (2 ggr), fördomar (2 ggr), länge försummat, tabu, vi vet nu/-mera (2 ggr), blunda för, bromsar, 
baksida på medaljen, mentala blockeringar. 

Engström utmärker sig en aning. Kedjan belyser en ton som aviserar att politiker har ”försummat och blundat 
för…”, ”lagt in bromsar” och till och med haft ”mentala blockeringar.”  
 
Sammanfattande kommentarer 

I debattartiklarna uttrycks ofta politiska intentioner med kraftfull ton. Här vill skribenterna verkligen 
övertyga läsarna om att just de har rätt och har de bästa förslagen till åtgärder inom skolan. Typiskt 
språkbruk är: ”efterlyser en skärpning”, ”skarpare medel”, ”få till stånd”, ”slagfält”, ”spelregler”, ”historisk 
chans”, ”skarp konflikt”, ”garantera”, ”storsatsa”, ”krafttag” och ”nyckeln till…”  

Egidius teori är värd att fundera över: ”Skolpolitiken och utbildningspolitiken är den arena där olika partier och 
intressegrupper tävlar om makten över skola och utbildning.” 64  Enligt honom skulle det alltså vara kampen om 
makten som är det väsentliga och eftersträvansvärda. I skenet av detta skulle man även kunna tänka sig att 
politikernas mål är att vinna väljare eller popularitet i det ständigt pågående maktspelet.  

Debatten förs även här på institutions- och samhällsnivå samt ett mer övergripande plan där individen, dvs. 
mikronivån inte fokuseras.  

Debattartiklarna synliggör skribenternas skilda intressen i och runt omkring skolan. Centrala ord som: 
”kunskap”, ”kvalitet”, ”säkra”, ”utveckling”, ”samarbete” och ”ansvar” används konsekvent genom texterna. 
Samma och liknande ord återfinns i läro- och kursplanerna.65 Återigen talas det om elever med behov men 
uttrycket i behov används vid något enstaka tillfälle. 

Allmänt kan sägas att skolan används som ett verktyg för de olika skribenternas och partiernas intentioner. 
Drivkraften verkar vara att framställa sig själva som det goda/enda alternativet för att fånga läsare och i 
förlängningen väljare. Att tonen i artiklarna varierar beroende på vilken sida skribenterna står rent politiskt 
hänger ihop med detta. Alliansens tongångar är oftast av typen:  

Så här är det. S har sjabblat. 

Medan socialdemokraternas ton är mer av ursäktande karaktär där de öppnar sig för läsaren och eventuella 
väljare genom att agera självkritiskt, men även vädjande och oroliga över alliansens beslut om skolan.  

10 av 23 artiklar är skrivna av personer som verkar i eller inom skolans organisation samt inom 
lärarförbunden, resten övervägande av politiker men även av journalister.  

                                                      
64 Egidius, H. (2001) Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. s 22. 

65 Skolverket. (2000) Kursplaner och betygskriterier för grundskolan.  
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Insidan 

Analysen av Insidan består av 14 artiklar som ingår i 3 artikelserier, dvs. en sorts dramatiska arketyper.66 
Artikelseriernas teman är ”Tysta pojkar”, ”Att vända en skola” och att ”Lära läsa”.  

Specialpedagogik och mediaspråk 
 
Tysta pojkar 

Vi inleder med artikelserien ”Tysta pojkar” bestående av två artiklar skrivna av journalisten Thomas Lerner. 
I likhet med ”de begåvade barnen” är ”tysta pojkar” något som många anser att det behöver talas mer om. 
Ingrid Lund använder i sin bok om ”de tysta” eleverna för dessa svårigheter paraplybegreppet ”inagerande 
beteende” medan man i skolvärlden ofta talar om ”de tysta” och ”inåtvända”. 67 

Lerner arbetar i sin text med individen i samspel med omgivningen. Han intervjuar en mamma och hennes 
”tysta” son där deras tankar och känslor kommer till tals genom korta meningar och expressiva men 
talspråkiga intervjusvar:  

Ingalill berättar att hon fick en klump i magen. Hon var helt säker på att Mikael varit i skolan. 

vidare beskriver Mikael hur det kändes: 

Tomt på något sätt. Jag hade ju inga kamrater, satt mest hemma. Ja, jag var tom på mig själv, fanns liksom 
inte kvar längre. 

En psykoterapeut, som även hon intervjuas av Lerner, menar att det är den enskilde individen som drabbas 
av de nedskärningar som gjordes i skolan på 1990-talet. Avsaknad av skolkuratorer och skolpsykologer gör 
att dessa problem inte uppmärksammas i samma utsträckning som tidigare. Lerners intention bygger på att 
framhäva de inagerande barnens situation för att på så sätt belysa det som ett specialpedagogiskt dilemma.  

Analogikedja: tysta unga pojkar, ledsna, hoppade av, isolera sig, behöver hjälp, orkar inte längre, funkar bara inte, 
orolige och förtvivlade pappan, nödropet, utvecklingskris, inte kommit vidare, problemen, ätstörningar, skada sig själva, 
destruktivt beteende. 

Tonen i den här analogikedjan under Insidan skiljer sig en del från kedjorna i DN Debatts artiklar. Här syns 
problemen istället ur mikroperspektiv. Barnen/eleverna är ledsna, orkar inte, skadar sig själva. Här finns 
nödrop och förtvivlade föräldrar. Som läsare känner man otvivelaktigt frustrationen hos individerna.  
 
Att vända en skola 

Artikelserien ”Att vända en skola” består av fem artiklar. De hanterar alla frågan om den svenska skolan 
skulle befinna sig i kris eller inte. Där berättas om skolor som trots väldigt tuffa villkor lyckas. Detta görs på 
ett personligt plan och med nedslag i vardagens skolaktiviteter. I skolverkets studie ”Vad gör det för skillnad 
vad skolan gör?” presenteras ett antal skolor som lyckats bättre än andra, några av dessa har valts ut till 
artikelserien.68  

                                                      
66 Petersson, O & Carlberg, I. (1993) Makten över tanken. s 97.  

67 Lund, I. (2006) Hon sitter ju bara där! Inagerande beteende hos barn och unga. s 20. 

68 Lerner, T. (071024) Att vända en skola: Omtanke och respekt höjer betygen. Dagens Nyheter. 
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Elever, lärare och en skolpsykolog intervjuas i första artikeln ”Jag känner att lärarna här tycker om mig” av 
journalisten Gert Svensson. De kommer alla till tals på ett personligt sätt med målande uttryck som: ”stilla 
österländsk musik fyller atmosfären”, ”läslugnet sänker sig” och ”under taket svävar mobiler och planeter…” 
Svensson försöker på detta sätt att skapa en positiv mysprägel som ett av flera tillvägagångssätt en skola kan 
anamma för att lyckats. Detta gör han genom sitt sätt att ge målande beskrivningar, inte genom att redogöra 
för skolans pedagogik. Här låter han istället individer och känslor komma till tals. Mot detta ses Svenssons 
val att framhäva skolans belöningssystem som kan kopplas till behaviorismen och teoretikern Skinner där 
positiv förstärkning är centralt: 69 

Belöning! Belöning! säger hon (klassläraren) och syftar på den forskning som visar att uppmuntran och 
premier för gott utfört arbete är en effektiv undervisningsmetod.  

Här befinner sig plötsligt mysfaktorn i bakgrunden och istället premieras belöningssystemet som en 
framgångsrik pedagogisk metod, vilket kan uppfattas som en ambivalens för läsaren. Är det den mysiga 
stämningen eller belöningssystemet som är det väsentliga? Metoden används även i vissa sammanhang som 
ett specialpedagogiskt redskap.  

Analogikedja: jag känner, fyller atmosfären, badar i böcker, läslugnet sänker sig, under taket sänker sig, viskar hon, 
djupt försjunken, hejdar sig och tänker efter, småpratar, stämningen är trygg och stillsam, här känns, pigg röst, belöning, 
belöning!  

Den här kedjan skiljer sig väsentligt från föregående. Här är tonen istället positiv och hoppfull präglat av en 
behaglig stämning, där belöning blir en del av den hoppfulla miljön.   

Artikeln ”Att vända en skola: Omtanke och respekt höjer betygen” författad av Lerner har liksom föregående 
artikel en hel del skildrande formuleringar. Här beskrivs i motsats till föregående artikel hur skolan arbetar 
rent metodiskt för att vända en negativ trend till välgång. Det talas under Insidan för första gången om betyg, 
men inte som något ont utan som något alla, i skolan i artikeln, har eller får chansen att klara av. Här syns ett 
helhetstänkande vilket också betonas inom den specialpedagogiska diskursen. Lerner tar specifika exempel 
på skolans olika tillvägagångssätt: 

På skolan arbetar man också medvetet med arbetslag där lärare från olika ämnen samverkar kring en klass… 

Lärarna bestämde att i stället dela upp perioden i en baskurs på fyra veckor som skulle ge godkänt betyg och 
en fördjupningskurs på tre veckor för dem som strävade efter högre betyg. 

och: 

För mig (läraren) handlar det om vilken människosyn man har. Jag ser inte eleverna som problem utan som 
individer som har sina erfarenheter, kunskaper och begåvningar.  

Lerner kombinerar två olika grepp i artikeln. Dels förklarar han relativt ingående hur skolan har gått tillväga 
i sitt arbete genom fakta och intervjuer, dels målar han upp en bild som gör artikeln mer personlig och 
lockande än den annars skulle ha varit. För att förtydliga och belysa skillnaderna och vad vi menar har vi valt 
att göra två analogikedjor.  

Analogikedja 1: omtanke (2 ggr), respekt, stökig, problemfylld, lugn, framgångsrik, bry sig, trivas, bli sedd, så mycket 
hjälp de behöver, prestera så bra de kan, stök, bråk, skolk, dåliga betyg, krisstämpel, trygghet, tydlighet, trivsel, 
fungerande ledningsgrupp, rektorerna lyssnar, lärartrygghet, struktur, människosyn, lärarna är mer närvarande, arbetsro, 
ser till individen, extra resurser, stötta.  

                                                      
69 Skinner, B. F. (2007) Undervisningsteknologi.  
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Här visar val av begrepp och den språkliga tonen på ett specialpedagogiskt perspektiv.  

Analogikedja 2: regnet hänger tungt i luften, går med snabba steg för att inte bli våt, tittar ut genom fönstret och upp 
mot den grå himlen, hänger av sig jackorna, skolan består av flera tvåvåningsbyggnader i gult tegel, gul puts och 
rödmålat trä närmast taket, i matsalen serveras ris, korv stroganoff, salladsbuffé och hårt bröd, i ett rum med stora 
glasrutor, regnet har tilltagit.  

Här fokuserar den språkliga tonen på målande detaljbeskrivningar för att skapa stämning.  
 
Lära läsa 

Artikelserien ”Lära läsa” består av 7 artiklar. ”Hur går det till att knäcka läskoden? Och vad betyder det för en 
människas självuppfattning att kunna läsa? Hur tidigt kan ett barn lästräna?” Med dessa frågor inleds de flesta av 
artiklarna vilket också är temat i artikelserien. Mats Myrberg, professor i specialpedagogik som Emma 
Lofors intervjuar i artikeln ”Synen på barnet har förändrats” säger: 

I takt med att samhället förändrats har skolan också utvecklats. Från att ha handlat om ordning, disciplin och 
struktur är ambitionen idag i dagens skola att fokusera på eleven själv. 

Lofors artikel är mycket kortfattad. Intervjun är underlag för hela artikelinnehållet, ibland med talstreck och 
ibland som redovisade fakta. Myrberg menar att man måste utgå från elevens egna strategier, behov och 
erfarenheter för att lyckas med elevens läsinlärning. Några målande beskrivningar i artikeln finns inte, 
däremot kan ord som ordning och disciplin hänföras till Foucaults maktbegrepp där den yttre styrningen förs 
över till eleven.70  

Analogikedja: synen på barnet, fokusera på eleven, barnets egna strategier, två huvudinriktningar, ljudningsmetoden, 
helordsmetoden, lärares erfarenhet, kompetens, lustbetona, läs- och skrivutveckling, skolans svåraste uppgifter, höga 
krav på läraren, barnets behov, kompetens, specialist.  

Den specialpedagogiska tonen som betonar att: se barnet och utgå från elevens egna förutsättningar är 
mycket synbar i analogikedjan. 

 I ”Bilder hjälper Waldorfelever lära sig läsa” intervjuas Hans Erik Arleskär, chef för förlaget ”En bok för 
alla” om barns läsande utifrån waldorfpedagogikens synsätt. Han anser att waldorfpedagogiken ser till varje 
elevs individuella förutsättningar och behov, vilket också var en anledning till att han valde att sätta sina (3) 
barn i en Waldorfskola. Här skulle man kunna dra paralleller mellan waldorfpedagogik och den 
individanpassade specialpedagogiken där även elevers individuella förutsättningar och behov sätts i fokus.  

I artikeln kan man också läsa att utbildningsminister Jan Björklund vill införa nationella prov i läsår tre och 
att han också är övertygad om att alla barn måste lära sig läsa i ettan. Detta ifrågasätter Arleskär skarpt:  

Jag tycker att han och andra debattörer inte riktigt vill ta till sig annorlunda metoder och pedagogiker. De 
verkar tro att alla barn är lika och fungerar på exakt samma sätt.  

Arleskär tar upp flera olika ”waldorfgrepp” som också återfinns inom den specialpedagogiska verksamheten, 
exempelvis: motoriska övningar för att förbättra barnens koordinationsförmåga och stimulera hjärnhalvorna 
vilket i sin tur underlättar läs- och skrivutvecklingen. Han betonar muntligt berättande och högläsning som 
betydelsefulla faktorer.  

                                                      
70 Foucault, M. (2004) Övervakning och straff: fängelsets födelse. 
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I texten är det de två intervjuade, Arleskär och Bratt (lärarutbildare på Rudolf Steinerhögskolan) som 
kommer till tals. Upphovsmannen Lerner har inte behövt fylla ut texten med levande beskrivningar eller 
liknande, utan intervjutexten i sig fyller sitt syfte. Lerner verkar ha en önskan om att besvara de inledande 
frågorna. Han låter Arleskär komma med lösningen: barnen lär sig läsa genom att använda sig av 
bildmaterial och på detta sätt skapa inre bilder av bokstäver.  

Analogikedja: språkutveckling, muntligt berättande, bilder, lek, fysiska rörelseövningar, formteckning, lek med språket, 
inre bilder, bokstavssymboler, långsammare fram, bokstävernas värld, läshunger.  

I den här kedjan är laborerande och lustfylld undervisning det essentiella. Specialpedagogik eller 
waldorfpedagogik, eller kanske både och? 
 
Sammanfattande kommentarer 

Efter att ha analyserat artikelserierna under rubriken Insidan insåg vi att de funktionshindrade 
barnen/eleverna i bemärkelsen fysiskt funktionshinder inte kommer till tals över huvud taget, ej heller barn 
med utvecklingsstörning. Här finns alltså likheter med DN Debatt. Det som lyfts är: ”tysta pojkar”, 
”läsinlärning” och hur man gör en skola lyckosam.  

Gemensamma uttryckssätt i artiklarna härrör från känslor och stämningar, gärna litterärt och känslosamt 
beskrivna såsom: ”jag känner”, ”fyller atmosfären”, ”stämningen är trygg och stillsam”, ”skolan består av 
flera tvåvåningsbyggnader i gult tegel, gul puts och rödmålat trä närmast taket” och ”under taket svävar 
mobiler och planeter”.   

Artikelserierna rör sig alla på det personliga och igenkännande planet. Läsaren kan identifiera sig och känna 
med dem som intervjuas, vilket också måste ses som en del av artikelseriernas syfte. En annan intention är 
att berätta om olika människor och deras handlande i olika svåra situationer. Att förmedla det positiva och ge 
hopp är viktigt trots att det kan se svårt ut.  

Insidans artiklar är inte av politisk art. Syftet med Insidans artiklar är istället att genom dramatiska arketyper 
bygga upp en djupare förståelse i ämnet där artiklarna följs upp i serieform. Alla artikelserier är utförda av 
journalister. 
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Diskussion  

Inledning 

Maktkampen om våra tankar hårdnar. Med dessa ord inleds baksidestexten på boken ”Makten över tanken”71 
och i det perspektivet vill även vi föra vår diskussion. Vi studerar maktperspektivet utifrån den teoretiska 
litteraturen med Foucault som förgrundsfigur.  

Det mesta handlar om makt. Politikernas intentioner handlar med nödvändighet om makt, de mediala 
intressena likaså men även specialpedagogikens arena påverkas av makt och dess komplexa strukturer. Det 
är också olika varianter av maktbegreppet som lyser starkast i de 37 artiklar vi läst, granskat och analyserat: 
makten som synlig, dold, relationell eller pastoral. Väsentliga skillnader mellan DN Debatt och Insidans 
skribenter och avsikter blir otvivelaktigt iakttagbara.  

Mitt i alla intentioner och maktreflektioner återkommer dock frågan om komplexiteten i vad som är sant och 
osant. Foucault menar att drivkraften för att nå fram till ”viljan till sanning” är begär efter makt och innehav 
av makt.72 Vidare är ”sanningen” inte nåbar och att ställa sig frågan om något är sant eller falskt är 
ointressant, menar han.73 Foucault anser istället att ”sanningen” skapas genom sociala konstruktioner.  

Det har länge förts debatt om skolan och dess aktörer, om utbildning och utbildningspolitik, men vilken roll 
har egentligen ”de avvikande” fått och framför allt vilket utrymme får dessa idag?  

Den absoluta sanningen är onåbar men att sträva efter vad som är sant eller falskt kan vara svårt att undvika. 
Helldin reflekterar kring vad som är sant och osant i fråga om social rättvisa och jämlikhet och ställer sig 
frågor som: ”Hur ska vi förhålla oss till människors intuition vad gäller rättvisa och moral? Har vi en intuitiv känsla 
om rätt och fel?” 74  

I diskussionen finns en viss rubrikindelning men tydligt är att dessa då och då flyter samman.  

Makt 

Inledningsvis diskuterar vi DN Debatts artiklar där maktens ansikten är som allra tydligast.  
 
Disciplinär makt/osynlig makt 

Socialdemokraterna agerar i sina artiklar självkritiskt, de bekänner fel och misstag inom den egna skol- och 
utbildningspolitiken. Detta kan vara ett sätt att vinna folkets förtroende och i förlängningen väljare. En 
retorisk maktstrategi. Frågan blir då hur läsarna och de presumtiva väljarna betraktar taktiken. Hur hanterar 
de denna maktutövning? Frågan är om de ens är medvetna om att det handlar om makt? Makt som inte den 
”vanliga” människan är medveten om måste här ses som osynlig eller kanske rent av disciplinär makt.  

                                                      
71 Petersson, O & Carlberg, I. (1993) Makten över tanken. 

72 Foucault, M. (1993) Diskursens ordning. s 15. 

73 Winther Jørgensen, M & Phillips, L. (2007) Diskursanalys som teori och metod.s 19 ff.  

74 Helldin, R. (2003) Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. s 138. 
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Foucault talar om den disciplinära makten som osynlig. Samma maktbegrepp bidrar till individens egen 
självövervakning eller självreglering. Med det menas att individer, samhällsmedborgare rättar sig efter 
normer och värderingar som inte syns, men som finns dolda där under.75 Andreasson hänvisar till Lenz 
Taguchi som menar att för att en sådan styrning ska fungera måste medborgarna tillskrivas ett visst mått av 
autonomi och ska kunna fatta egna beslut i sitt liv.76 Detta benämner Foucault panoptikon och menar att 
frihet och makt står i ett motsägelsefullt förhållande till varandra.77 Ur skolans perspektiv skulle skolk kunna 
ses som en brist i individens självreglering, medan det för individen istället kan finnas flera olika 
anledningar, t.ex. att visa motstånd och protestera, som ultimat underkastelse och/eller som ett rop på hjälp. 
Detta visar att makten kan vara produktiv på olika sätt, både ur positiv och negativ synvinkel.  
 
Synlig makt 

Lärarkåren kan ses som en grupp av maktutövare som använder makt till att forma elever till vad som anses 
vara fungerande samhällsmedborgare. I artikeln ”Tio tusen barn skolkar minst en dag i veckan” uttalar sig en 
lärare om skolkande elever. Han hymlar inte med att han besitter ”lärarmakt”, istället utnyttjar han den till att 
försöka få till stånd förändringar i samhället. Skolket måste reduceras och han gör vad han kan: dvs. går ut i 
media. Detta är ett bra exempel på synligt maktutövande som metod för att föra fram klara och tydliga 
avsikter.  

Samma artikel är ”ofarlig” i den bemärkelsen att den inte pekar ut någon eller något som syndabock, utan vill 
förmedla allas samhällsansvar som något universellt, något som måste gälla alla. Existensen av gatekeepers, 
gör det svårt för ”vanliga” människor att komma till tals. I detta sammanhang menar vi att lärare måste anses 
som ”vanliga” människor även om de innehar viss makt. En teori är att eftersom det i det här fallet inte pekas 
ut något offer finns heller inga anledningar att inte publicera artikeln.  
 
Governmentality 

Foucault utgår från individen ur ett samhällsperspektiv och att makt finns i alla sociala relationer.78 Därför 
finns även makt hos lärare som i sin tur är styrda av de styrningsrationaliteter (governmentality) som rör 
skolan.79 Styrdokument är exempel på detta även om dessa inte har första prioritet hos Foucault 80, samtidigt 
som kursplaner är förpliktande bestämmelser på initiativ från statsmakten.  

Foucault menar att staten är det styrande organet vilket styr i namn av individens bästa.81 I de flesta artiklar 
använder skribenterna uttryck såsom: ”kunskap”, ”kvalitet”, ”optimal utveckling” och ”ansvar”. Dessa och 
liknande formuleringar återfinns i skolans styrdokument och känns direkt och medvetet hämtade därifrån. 
Ord från skolans styrdokument som i sig är en styrningsmentalitet används alltså som medveten strategi och 
styrande i sig.  

                                                      
75 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 31; Foucault, M. (2004) Övervakning och straff: fängelsets födelse. 

76 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 30.  

77 a.a.  

78 a.a. s 27 f. 
79 Hultqvist, Kenneth och Petersson, Kenneth. (1995) Foucault namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk 
problematik: texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-
politik.   

80 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 30. 

81 Foucault, M. (2004) Övervakning och straff: fängelsets födelse.  



 29

 
Relationell makt 

Insidan kännetecknas inte av makt på samma distinkta sätt som DN Debatt, men maktstrukturer syns även 
där. Foucault menar att den relationella makten hela tiden rör sig mellan människor som ett 
styrkeförhållande.82 Han anser också att makten skapas i varje enskilt ögonblick och kanske är det just så 
som Insidans artiklar kommer till, i ett just då pågående samspel mellan journalist och den intervjuade. 
Artiklarna formas i relationellt och ömsesidigt utbyte. Foucault menar att: ”där makt finns, finns motstånd” 83 
och i detta fall skulle det kunna innebära att intervjupersonen kan välja bort information som han eller hon 
inte vill förmedla. Personen har på så vis ett val där frihet näst intill kan ses synonymt med motstånd. Men 
det finns också ett annat perspektiv på detta. Journalisterna kan själva välja ut det som han eller hon önskar 
föra fram eller vinkla i sin artikel. I och med detta förändras den relationella makten och blir åtminstone 
delvis dold, såvida inte den intervjuade läser artikeln före publicering.  
 
Pastoral makt  

Andreasson talar om den pastorala makten som en slags bekännelseteknologi, dvs. en metod där man t.ex. 
erkänner sina brister och fel och genom detta formar en eftersträvansvärd identitet.84 Att skribenter kommer 
till en tidningsredaktion med sitt manus kan ses som om att de ”biktar sig” för att bli godkända inför en 
eventuell publicering. En artikel med självkritisk bekännande prägel som publiceras kan även det ses som 
om att artikelförfattarna ”biktar sig” inför läsarna. På detta sätt kan tidningar utöva pastoral makt. Man kan 
också se det som om att den pastorala makten uppstår som en konsekvens av politikernas/politikens 
anpassning till media. I samband med sådana omständigheter kan minskat förtroende för politiker ses, vilket 
även leder till att den ”vanliga” människans cynism ökar.85  

Vi avslutar maktdiskussionen med att reprisera Egidius citat om det ständigt pågående maktspelet och om 
makten som det eftersträvansvärda: ”Skolpolitiken och utbildningspolitiken är den arena där olika partier och 
intressegrupper tävlar om makten över skola och utbildning”.86 Slutligen måste vi då ställa oss frågan vem som 
egentligen bryr sig om alla skolelever och varför det alltjämt är så att elever med utvecklingsstörning och 
fysiskt funktionshindrade elever lyser med sin frånvaro i artiklarna? Dessa barn är ännu exkluderade i den 
allmänna debatten. Man skulle kunna tro att samhällsutvecklingen stannat kvar i det differentialpsykologiska 
sättet att se på en avvikande person, dvs. att han eller hon ska separeras från de ”normala”. Frågan om 
demokrati är alltjämt aktuell och obestridlig. 
 
Politiska intentioner och mediaspråk 

DN Debatt en slagordens arena. Politiker använder skol- och utbildningspolitik som redskap i ”slaget om 
väljarna”, ofta med stockholmsanknytning. Många funderingar kommer upp till ytan: hur ska allmänheten 
veta vem de ska tro på? På vilket sätt ger politiker löften och hur fullföljs dessa? Klart är att vilken regering 
och opposition vi än har så bollas det löften, slagord och svidande kritik dem emellan. Man kan fundera över 
vilken grundval etik och moral hos politiker och media utgår från, vilka krav bör man kunna ställa på 
ledande politiker och tidningars inflytande och till sist hur stor betydelse har egentligen ägarintressena?  
                                                      
82 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. s 24. 

83 a.a. s 25. 

84 a.a. s 31. 

85 Ekström, M. (koordinator). Politikens språk i mediernas offentlighet. Ett forskningsprogram.  

86 Egidius, H. (2001) Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. s 22. 
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Insidan karaktäriseras av de dramatiska arketyperna som ger en betydligt humanare bild än DN Debatts 
artiklar. Under Insidan är det känslouttrycken och de levande beskrivningarna som har företräde. Artiklarna 
är av intervjuformat där läsaren kommer nära och känner sig delaktig med de intervjuade genom 
faktabeskrivningar och expressiva intervjusvar. Ett exempel på detta är hur journalisten Lerner bygger upp 
sin text genom att parallellt skildra miljö och omgivning genom talande uttryck såsom: ”regnet hänger tungt i 
luften”, ”grå himmel” och ”går med snabba steg för att inte bli våt”, som egentligen inte har med ämnet att 
göra men ändå förstärker intrycket av kampen som skolan och eleverna genomgår. Dessa uttryck blir 
symboler för en skola som kämpar mot alla odds. Lerners balans mellan dessa två skilda grepp gör läsningen 
njutbar, vilket kan ses som ett tydligt exempel på mediaspråkets effektivitet.  
 
Medias makt 

Massmedia är ett forum som tar stort utrymme när det gäller att skapa ”sanningar” och benämns ofta ”den 
tredje statsmakten”. Media liksom regering och riksdag tillskrivs i och med detta stor makt gällande styrning 
av opinionen.87 

Tydligt är vilka som kommer till tals i Dagens Nyheter: ju mer makt man innehar desto större är chansen att 
publiceras. Här pågår gallring från tidningsredaktionernas gatekeepers. Avsaknaden av den ”vanliga” 
människan går som en röd tråd genom DN Debatts artiklar. Vi ställer oss frågan hur en debatt 
överhuvudtaget är möjlig om inte alla samhällskategorier får komma till tals? De få gånger som det skrivs 
om specialpedagogik i DN Debatt är det de som på något sätt verkar inom skolvärlden som yttrar sig. Hur 
stor inverkan har här tidningens gatekeepers? Tydligt är i alla fall att specialpedagogiken är ett oprioriterat 
område.  

I ”Makten över tanken” kan man läsa följande: ”De liberala och moderata tidningarna ägs till största delen av 
privata företag eller stiftelser dominerade av privata intressen. Familjen Bonnier har störst upplaga med sina 
dagstidningar Expressen och Dagens Nyheter.” 88 Alliansen går under liberala förtecken, så också Dagens 
Nyheter. Man kan se det som om att Bonniers är underställd staten och utifrån detta enligt Foucaults teorier 
benämna ovan beskrivna fenomen som governmentality, dvs. som en del av den moderna statens 
maktutövning. Andreasson anser att governmentality kan förstås som: ”en politisk maktutövning men med 
liberalistiska förtecken i namn av välfärd”.89 Som samhällsmedborgare är man invaggad i tron att det är det fria 
valet som styr när det i själva verket är reglerade val som är det avgörande. Här uppkommer en intressant 
koppling till läroplanerna i skolan. Helldin menar att: ”De svenska läroplanerna är i detta sammanhang goda 
exempel på hur den liberala idén om principstyrning kan ta sig uttryck på det utbildningspolitiska området.” Samtidigt 
menar han att de liberala moralteorierna angående läroplanerna länge legat fasta som en grundmodell men 
varit svåra att genomföra.90  
 
 
 

                                                      
87 Wikipedia. Tredje statsmakten. (2008-05-12) http://susning.nu/Tredje_statsmakten;  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_statsmakten.  

88 Petersson, O & Carlberg, I. (1993) Makten över tanken. s 52. 

89 Andreasson, I. (2007) Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. 

90 Helldin, R. (2003) Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. s 160.  
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Mediautrymme 

Om massmedias dubbelroll skriver Petersson och Carlberg, de menar att media är en arena för andra aktörer 
samtidigt som media även agerar egenaktör.91 I våra artiklar kan politiker som skribenter i media ses som 
”de andra aktörerna” medan journalisterna verkar som aktörer i sitt eget forum. Media kan också inta 
aktörsrollen genom att sträva efter att nå ut till så många läsare som möjligt. Detta kan ses som en form av 
tankekontroll 92 och i och med detta är det naturligt att ställa sig frågor som: vem är det egentligen som har 
makten över tanken, över människan och sanningen? Varifrån kommer den rådande normen i samhället där 
bl.a. skolan ingår som en del i normsättningen?   

Politiker- och mediaintresset gällande specialpedagogik är minimalt. Det som behöver mest uppmärksamhet 
är också det som får minst utrymme. Vilken är anledningen till att specialpedagogiken ses som en icke 
tillräckligt betydelsefull sfär? Politikerna verkar vara rädda att hamna i de ”smalas” fåra eller så handlar det 
mer om deras synsätt. Inkluderingsfrågan är alltjämt aktuell men vad har egentligen skett de senaste 
årtiondena?  

Utifrån detta ställer vi oss undrande till om mediabilden av skola och utbildning är korrekt. Påtagligt är att 
politiker med borgerlig anknytning får stort utrymme och det gäller även de självbiktande 
socialdemokraterna, medan den ”vanliga” människan är knapphändigt representerad. Partipolitik får idag 
stort utrymme i media och därmed uppstår en risk för att en skev eller felaktig bild av skola och utbildning 
framkommer. I sammanhanget kan man undra vad som egentligen är tanken med en debattsida i en tidning 
om inte olika samhällskategorier ska kunna diskutera och debattera skiftande ämnen utifrån olika 
utgångspunkter och synvinklar.  

DN Debatts chefredaktör Mats Bergstrand medger att debattsidan är mer initierande än debatterande i 
artikeln ”Skolan och medielogiken”: ”Just på DN Debatt där vi är fokuserade på att också vara en ledande 
nyhetsförmedlare blir effekten att vi mer fungerar som ett debattinitierande än debattförande forum. En organisation 
som satt i system att vara reaktiv har därför en genomslagsmässig uppförsbacke.”  

I den egenförfattade artikeln ”Ännu inte död” skriver Bergstrand om tidningsdöden och om rädsla för 
sjunkande upplagor. Detta skulle då innebära att tidningen inte längre kan sammanfoga en hel nation, som 
han själv uttrycker det.93 Enligt Bergstrand kommer även politikerna att tappa sin plattform de tidigare haft 
för att fatta och förankra beslut. Om Bergstrand har rätt kan man här tydligt se hur media är den styrande 
aktören i samhället. I forskningsprogrammet ”Politikens språk i mediernas offentlighet” menar man att 
politiska och demokratiska verksamheter inte skulle kunna existera utanför dessa s.k. kommunikativa 
praktiker. Samtidigt betonas det att journalistiken utvecklats i samspel med det politiska.94 Här finns trots allt 
ett visst ömsesidigt beroende.  

Det är uppenbart att socialdemokraternas artiklar angående deras egen skol- och utbildningspolitik som 
publicerats under DN Debatt är av självkritisk natur. Frågan är varför? Är det en medveten strategi - vad är 
då tanken? Vi har redan nämnt att det här kan handla om underkastelse under alliansens tydliga och 
framträdande skol- och utbildningspolitik. Arendt menar att individer genom att förenas kan skapa 
förändring.95 Förmodligen torde detta även gälla inrättningar såsom enskilda partier eller partiblock. Den 

                                                      
91 Petersson och Carlberg. (1990) Makten över tanken. s 35 f. 

92 a.a. s 10 f. 

93 Bergstrand, M. (2008-04-01) Ännu inte död. Dagens Nyheter. 

94 Ekström, M. (koordinator). Politikens språk i mediernas offentlighet. Ett forskningsprogram.  

95 Bergström, G & Boréus, K. (2008) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. s 14. 
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borgerliga alliansen skulle i så fall vara ett exempel på ett försök till någon form av förändring.  Som tidigare 
konstaterats har troligtvis socialdemokraterna i åtanke att genom att röra sig i den självkritiska fåran söka 
närma sig alliansens värderingar och beslut och därmed vinna väljare inför nästa val. Här ses exempel från 
artikeln ”Vi måste göra upp med fp om skolan” där socialdemokraten Morgan Johansson tydligt uttrycker sig 
med tro på framtiden samtidigt som han är synnerligen självkritisk: 

I det socialdemokratiska partiet pågår nu ett rådslag om framtidens skolpolitik.  

och:  

Bakgrunden är att förtroendet för socialdemokratins skolpolitik försvagats under en följd av år. Det som en 
gång var partiets stora slagnummer, att genom utbildning och förkovran möjliggöra för allt fler barn och 
ungdomar att bryta gamla klassmönster, har i stället blivit en stor minusfråga för partiet. Väljarna har vänt 
sig emot socialdemokratisk skolpolitik.  

vidare:  

Socialdemokratiska politiker är inte som påvarna – ofelbara. Också socialdemokrater gör misstag då och då.  

En annan idé om detta skulle kunna vara att de artiklar som för fram socialdemokraterna i en mer fördelaktig 
dager helt enkelt refuseras av tidningens gatekeepers. En tredje tanke är att socialdemokraterna faktiskt 
avstår från att skicka in för dem mer positivt inriktade artiklar av anledningen att det är föga troligt att dessa 
publiceras. Om vi istället väljer att se det med Folke-Fichtelius ögon när det gäller mediernas minskade 
makt, skulle i just detta fall ett annat skeende kunna anas.96 Inte omöjligt är att bl. a. socialdemokraterna lärt 
sig mediernas praxis och att skriva självkritiska artiklar kan således ha blivit ett tillvägagångssätt att 
manipulera tidningen i önskad riktning, dvs. nå publicering.  
 
Hänvisningsetik i media 

I artiklarna refereras det ofta till forskningen i allmänhet utan hänvisning. Återigen undrar vi vilket ansvar 
politikerna har och varför inte tidningsredaktionen reagerar på detta.  

Att lärare Jönsson tituleras Dan, Jan och Per i samma artikel är även det nonchalant eller kan kanske tyda på 
slarv från redaktionens sida. Vi undrar om ett sådant misstag kunnat ske om artikeln varit skriven av en 
maktkonstruktör inom politiken eller media? Kanske existerar ett hierarkiskt rangordningssystem bland 
samhällets maktkonstruktörer som en dold maktdisciplin?  
 
Specialpedagogik/särskilt stöd 

DN Debatts huvudsyfte är inte att lyfta fram specialpedagogiska dilemman. Skolans problematik blir ett 
verktyg i det politiska maktspelet om väljarna och/eller om makten i sig. Det finns också ett medialt intresse 
att vinna läsare. Insidans artiklar kan ses tillhöra det senare.   
 
Individnivå 

I DN Debatts artiklar som berör specialpedagogik används uttryck som: elever med behov av särskilt stöd 
istället för elever i behov av särskilt stöd. Det pekar mot att man anser att problemen eller svårigheterna 
ligger hos eleven som enskild bärare istället för att lägga fokus på vad omgivningen kan göra. Detta kan å 

                                                      
96 Folke-Fichtelius, M. (2003) Utbildningspolitik och medielogik. En fallstudie om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan. 
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ena sidan tolkas som om att eleven ensam står för problemet, å andra sidan som ett slentrianmässigt eller 
slarvigt använt uttryck.   

Analysen på Insidan inleds med artikelserien ”Tysta pojkar” av Thomas Lerner där han behandlar ett ämne 
som berör specialpedagogik men som enligt oss inte får särskilt stort utrymme. Positivt med Insidan är att 
ämnen som inte annars kommer till tals blir centrala teman med fokus på individnivå vilket banar väg för 
igenkänning och engagemang, ett typiskt exempel för Insidans metodologi. Här vill man gripa tag i läsaren 
och förmedla känslor i motsats till DN Debatts mer hårdnackade mediaspråk. Insidans troliga ändamål är att 
läsaren ska identifiera sig och känna med de intervjuade. Förhoppningsvis är även intentionen att lyfta fram 
lite mer känsliga ämnen som rör den ”vanliga” eller ”avvikande” människan. För den ”tysta pojken” blev 
skolgången lidande och insatser nödvändiga. För en blivande aktör inom skolans organisation infrias här en 
känsla av lust och hoppfull tro på professionen. DN Debatts artiklar ger däremot en motsatt bild, det är lätt 
att känna sig nedslagen och hamna i cynikernas träsk. Att hela tiden matas med ”skola i kris”, ”bristfällig 
lärarutbildning” och ”elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan” är inte direkt upplyftande även om där 
också talas om att utbildningen ska förbättras, mer resurser tillsättas etc.  
 
Samhällsnivåer och ansvar 

På specialpedagogikens arena betonas ofta de olika samhällsnivåerna som en väsentlig del i det 
specialpedagogiska arbetet. I exempelvis artikeln ”Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus” 
diskuteras nivåerna individ, grupp och samhälle. Ylva Johansson fokuserar i artikeln på miljö och omgivning 
samt vad som kan vara orsak till problemen i skolan. Detta kan skifta beroende på ideologi. I en annan 
artikel, ”Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan”, förespråkar utbildningsminister Björklund (fp) 
nolltolerans mot skolk. Här kan man förstå det som att individen anses vara ensam bärare av problemet. 
Björklund utgår från ett individperspektiv medan Johansson går steget längre och även ser till de andra 
nivåerna. Dessa två politiker är här på så sätt varandras antiteser. Johansson lägger ansvarsfrågan på hela 
samhället medan Björklund för över ansvaret på den enskilde individen. Om man önskar skulle man utifrån 
detta kunna placera in dem under två olika teoretiska perspektiv.      
 
Teorier 

I artikelmaterialet under Insidan kan vi urskilja två framträdande teoretiska inriktningar: behaviorismen med 
Skinner som frontfigur samt en Vygotskijinspirerad inriktning. Allra tydligast i artiklarna är behaviorismens 
tankegångar. Ylva Johansson fokuserar dock på de olika samhällsnivåerna i sin artikel, vilket för tankarna in 
på Vygotskijs teorier. I artikeln ”Att vända en skola. Mina barn tycker om nästan alla sina lärare” urskiljs 
båda dessa teorier. Svensson och Lerner intervjuar en elev i nionde klass vilken anser att lärarna respekterar 
eleverna som människor. Där betonas även den sociala processen i lärandet som något självklart. Vygotskijs 
idéer har idag en framträdande och betydande roll i den svenska skolan.97 I och med regeringsskiftet 2006 
skiftade tongångarna genom att alliansen med utbildningsminister Björklund i spetsen la mer tonvikt på 
betyg och omdömen (som belöning eller straff) och ordning och reda i skolan. Exemplet nedan ur ”Att vända 
en skola. Mina barn tycker om nästan alla sina lärare” speglar ett belöningssystem vilket leder tankegångarna 
till Skinners teorier om bl.a. positiv förstärkning och belöning: 98  

                                                      
97 Wikipedia. Lev Vygotskij. (2008-05-06) http://sv.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotskij.  

98 Skinner, B. F. (2007) Undervisningsteknologi.  
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I vår skola får man uppskattning om man gör något extra. Vi städar till exempel i klassrummen och torkar 
borden i matbespisningen. Den som gör det bra kan få biobiljetter som belöning. Och de som har skött sig 
under året får en heldag när de kan åka gocart eller besöka Gröna Lund eller göra något annat som är kul. 

Belöning kan användas i vissa fall som ett specialpedagogiskt redskap, men även som medveten 
pedagogik i ”vanliga” klasser, som exempel på detta kan det forskningsbaserade ”Kometprogrammet” 
nämnas. 99 Inom den specialpedagogiska verksamheten kan belöning användas på exempelvis 
utagerande elever och på elever med autism för att motverka oönskade beteenden. Detta för oss 
dessutom åter till Foucault och hans tankar om disciplin.  
 
Avslutning 

Det är svårt att skilja på special-/pedagogik och politik. Våra analyser är gjorda var för sig, men i 
diskussionen flätas oundvikligen dessa båda arenor samman. Frågan väcks åter som så många gånger 
förut: vad är egentligen specialpedagogik? En anpassad pedagogik, ett synsätt eller kanske till och 
med politik? Vi kommer inte att redovisa någon absolut ”sanning” i frågan men troligttvis går det inte 
att bortse från någon av dessa aspekter och kanske är det så att allt hänger intimt samman och faktiskt 
inte kan särskiljas?  

Strävan efter ett jämlikt samhälle kan se mycket olika ut beroende på hur vi definierar jämlikhet och lika 
värde. Trots att de flesta av oss är överrens om att alla människor har samma värde finns det en hel del i 
samhället som pekar på det motsatta. Skolan och samhället är en avspegling av varandra.100 För lärare är det 
av stor vikt att kunna sätta maktens agerande i sitt sammanhang för att inte drabbas av vilsenhet. En slutsats 
utifrån detta blir således att vår uppsats förhoppningsvis kan bidra till att klargöra maktens kontra lärarens 
roll. Den belyser även mediaspråket som medel för att få tolkningsföreträde inom ett visst område, vilket i 
vårt fall handlar om utbildningspolitik, makt och den konstruerade ”sanningen”.  

För den som rör sig på den specialpedagogiska arenan blir specialpedagogik ett sätt att tänka i vardagens alla 
skeden, vilket vi anser borde vara en självklarhet för alla. Vi kan som redan nämnt inte redovisa någon 
fullkomlig ”sanning” i vår uppsats - då den alltjämt är onåbar. Däremot anser vi det betydelsefullt att ha 
uppmärksammat frågan om hur politik och media inbördes påverkar varandra, samhället, skolan och 
specialpedagogiken, den allmänna debatten och till sist den enskilde individen i den demokrati vi faktiskt 
lever i.   
 
Vidare forskning 

Intressant vore att vidare studera andra medier för att jämföra med Dagens Nyheter. Det skulle exempelvis 
kunna röra sig om Sveriges television, Sveriges radio eller någon annan tidning, t.ex. ”Pedagogiska 
magasinet”. 

Vidare skulle även en fördjupning av analysen vara intressant. Artikelsökningarna skulle kunna utökas till 
flera år bakåt i tiden, t.ex. innan riksdagsvalet och längre tillbaka för att få en jämförelse med nuvarande 
analys.  

 

 

                                                      
99 Kometprogrammet. (2008-05-08) http://www.kometprogrammet.se/  

100 Skolverket. (2003) Attityder till skolan 2003. Elevernas, lärarnas, skolbarnsföräldrarnas och allmänhetens 
attityder till skolan under ett decennium. s 26. 
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Bilaga  

Här redovisas samtliga artiklar som granskats och analyserats under respektive nyhetsavdelning i 
datumordning.  

 

DN Debatt 
 

1. ”Vi saknar en politik för skola och bostad”, Carin Jämtin 070315. 
2. ”Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus”, Ylva Johansson 070414. 
3. ”Vi satsar 3,5 miljarder på högre lärarkompetens”, Lars Leijonborg & Jan Björklund 070420. 
4. ”Skolans läroböcker fulla av osaklig vänsterpropaganda”, Mauricio Rojas 070522. 
5. Skolan och medielogiken, Mats Bergstrand 070605. 
6. ”Självkritik är nödvändig på viktiga politiska områden”, Mona Sahlin 070613. 
7. ”Överklaga betyg hjälper inte eleverna”, Hans Albin Larsson 070615. 
8. ”Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma”, Klas Elm, Niklas Wikegård, Blossom Tainton, Niklas 

Jidhe, Susanna Kallur m.f l 070718. 
9. ”Tio tusen barn skolkar minst en dag i veckan”, Dan/Jan/Per? Jönsson 070813. 
10. ”De mest begåvade barnen sämst på att lära nytt”, Arne Engström 070821. 
11. ”Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker”, Maria Larsson 070910. 
12. ”Elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan”, Metta Fjelkner 070911. 
13. ”Vi måste göra upp med fp om skolan”, Morgan Johansson 070919. 
14. ”Vi satsar 421 miljoner mer än alliansen på skolorna”, Carin Jämtin & Roger Mogert 070926. 
15.  ”Dags att sätta punkt för den nioåriga grundskolan”, Thomas Johansson, Anna Ljungdell, Jens 

Sjöström, Camilla Janson, Robert Noord m. fl. 071012. 
16. ”Vårt utbildningssystem håller på att haverera”, Metta Fjelkner & Eva Lis Preisz 071016. 
17. ”Lärarna klarar inte att undervisa om sex”, Metta Fjelkner & Åsa Regner 071107. 
18. ”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”, Lars Ohly 071110. 
19. ”Sju av tio rektorer har slutat sedan 2001”, Lars Flodin 071121. 
20. ”Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp”, Mona Sahlin, Eva Lis Preisz, Marie Granlund & Metta 

Fjelkner 071229. 
21. ”Skolkvalitet mörkas”, Signhild Arnegård Hansen & Kristina Scharp 080115. 
22. ”Skilj utbildning och löner för olika slag av lärare”, Metta Fjelkner 080207. 
23. ”Låt tvångshämta elever som skolar från skolan”, Ulf Kristersson & Lotta Edholm 080209.   

 

Insidan 
 

1. LÄRA LÄSA: ”Bokstäver kan bli så roliga ord”, Emma Lofors 070925. 
2. LÄRA LÄSA: Lära sig läsa är en mental revolution, Emma Lofors 070925.  
3. LÄRA LÄSA: Barnen lär när pappa läser, Thomas Lerner 070926. 
4. LÄRA LÄSA: Synen på barnet har förändrats, Emma Lofors 070927. 
5. LÄRA LÄSA: ”När jag läser är jag ung”, Emma Lofors 070927.  
6. LÄRA LÄSA: Bilder hjälper Waldorfelever lära sig läsa, Thomas Lerner 071002. 
7. LÄRA LÄSA: ”Shit! Ok, nu kan jag läsa”, Emma Lofors & Thomas Lerner 071003. 
8. ATT VÄNDA EN SKOLA: ”Jag känner att lärarna här tycker om mig”, Gert Svensson 071023. 
9. ATT VÄNDA EN SKOLA: Omtanke och respekt höjer betygen, Thomas Lerner 071024. 
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10. ATT VÄNDA EN SKOLA: ”Bra lärare tänder elevens gnista”, Gert Svensson 071025. 
11. ATT VÄNDA EN SKOLA: Med tilltron växer förmågan, Gert Svensson 071030.  
12. ATT VÄNDA EN SKOLA: ”Mina barn tycker om nästan alla sina lärare”, Gert Svensson & 

Thomas Lerner 071030. 
13. TYSTA POJKAR: Tysta pojkar är svåra att upptäcka, Thomas Lerner 071204. 
14. TYSTA POJKAR: Samtal fick igång Mikael igen, Thomas Lerner 071205.
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