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Sammanfattning  

Skolan är alltid under förändring och utveckling och ständigt debatterad. De allra flesta har en 

åsikt om skolan och eftersom den är en viktig samhällsinstitution får den utstå mycket kritik. 

Som lärarstudenter har vi under vår utbildning följt diskussionen om skolan och vill nu ta en 

närmare titt på debatten, som vi upplever som mycket onyanserad.  

Vi har genomfört en artikelstudie av Dagens Nyheters rapportering av skolan under 2004 och 

2007. Vår uppsats grundar sig i ett hermeneutiskt perspektiv och vi har använt vågrät textana-

lys som metod för materialbearbetning. Vårt fokus har legat på följande fyra teman: Skolans 

uppdrag/ansvar/uppgift/roll, Kursplan/läroplan/mål, Begreppet kunskap och Den allmänna 

bilden av skolan. Utifrån dessa teman har vi även undersökt likheter och skillnader mellan de 

två perioderna.  

Vi har kommit fram till att debatten är entydigt negativ till skolan. Mycket fokus läggs på 

frågan om vad som är skolans huvudsakliga uppgift – kunskap eller omsorg. Målen i styrdo-

kumenten beskrivs vara otydliga. Kunskap är ett begrepp som används som slagträ i debatten 

men som aldrig definieras.  

Nyckelord

  

Dagens Nyheter, media, skola, skolpolitik, textanalys.  
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Inledning  

Vi har under vår utbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet följt 

debatten om skolan. Lärarutbildningen har varit i hetluften, det har varit regeringsskifte, och 

läroplanen är nu etablerad och realiserad. Som lärarstudenter har vi funderat mycket kring 

vårt framtida yrke och inte sällan känt oss osäkra på vad som väntar oss. Många gånger har vi 

känt att bilden av skolan varit orättvis eller missvisande och vi vill nu ta reda på hur det egent-

ligen ser ut när Sveriges största dagstidning (Dagspress.se) rapporterar om skolan.  

Syfte  

Vi ska undersöka hur skolan framställs i Dagens Nyheter, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

med fokus på följande teman:  

- Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll 

- Kursplan/läroplan/mål 

- Begreppet kunskap 

- Den allmänna bilden av skolan   

Utifrån dessa teman ställer vi följande frågor:  

Hur förmedlas bilden av skolan i Dagens Nyheter 2004 och 2007? 

Vad finns det för likheter och skillnader i rapporteringen mellan dessa år?  

Litteraturgenomgång och teorianknytning  

Den här uppsatsen grundar sig i ett hermeneutiskt perspektiv utifrån Peter Dahlgrens defini-

tion:   

”Etiketten hermeneutik, som betyder tolkning eller tolkningslära, är en 
sorts paraplybeteckning som samlar flera strömningar med förankring 
inom humaniora och allmänna kvalitativa inriktningar.” (Dahlgren, 2000, 
s. 76)   

Begreppet tolkning är dubbelt intressant i det hermeneutiska perspektivet. Dels handlar det 

om forskarens angreppssätt gentemot materialet, dels handlar det om vilket material som är 

särskilt intressant. Dahlgren skriver vidare om att man numera vid analys av mediatexter ofta 
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använder olika analysredskap, till exempel kulturteori och diskursanalys. Ulla Sjöström skri-

ver i sitt kapitel om hermeneutik att vi alltid tolkar vår omvärld och att ”Tolkning är på sätt 

och vis kärnan till kommunikation” (1994, s. 77) Vi kommer att tolka vad som förmedlas och vi 

går även ibland in på författarnas intentioner, men vill poängtera att det vi skriver är våra 

tolkningar, som utgår från vår förförståelse, och därför inte är det enda tolkningsalternativet.  

Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst. Därför är det så 
nödvändigt att klargöra vad man i hermeneutisk forskning kallar ”för-
förståelse”. Jag kan inte frigöra mig från mina förväntningar och farhå-
gor, åsikter och fördomar, känslor och värderingar. Men om jag med-
vetandegör dem så långt jag förmår, kan jag aktivt pröva om mina tolk-
ningar påverkats av dem och söka andra möjliga tolkningar. (Sjöström, 
1994, s 83)  

Vår grundmetod har varit textanalys.1 Detta är ett relativt vitt begrepp som kan ha olika inne-

börder. Vi har utgått från Heléne Thomsson som på ett klart och tydligt sätt har beskrivit sin 

analysprocess av de textmassor hon skapar med hjälp av intervjuer, och vi har anpassat meto-

den till artikeltexter. Thomsson använder sig av begreppen lodräta och vågräta analyser (2002, 

s.157ff), där vi valt den senare. En vågrät analys går till så att man väljer ett tema att fördjupa 

sig i. Textpartier som behandlar detta tema klipps ut och fogas samman till en ny textmassa. 

Den nya texten läses igenom och då försöker man skapa sig en ny bild av vad som sägs. Lik-

nande metod återfinns även i Østbye, där de skriver:  

Textanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor till 
den, men också om att sätta ihop den igen på ett nytt sätt som på ett eller 
annat vis ger både analytikern och analysens lärare ökad förståelse för 
texten. (2004, s. 71)  

En stor inspiration i vårt arbete har varit Kunskapens fanbärare: den goda läraren som dis-

kursiv konstruktion på en mediearena (2006), en avhandling från Örebro Universitet, skriven 

av Matilda Wiklund som är forskare i pedagogik. Wiklund har använt debattartiklar och leda-

re om skolan från Dagens Nyheter (DN) under hela 1990-talet för att kartlägga relationen 

mellan media och utbildning och främst hur den goda läraren konstrueras. Wiklunds teoretis-

ka perspektiv är konstruktivistiskt och hon har gjort en diskursanalys på artiklarna. Trots att vi 

inte har samma perspektiv och heller inte använt samma metod som Wiklund så har avhand-

lingen varit mycket viktig i vårt arbete då den behandlar samma ämne det vill säga hur skolan 

beskrivs i media. Vi finner stora likheter mellan våra resultat och hennes.   

                                                

 

1 Textanalys är en generell beteckning för kvalitativa sätt att närma sig texter. (Østbye 2004, s. 63) 
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För att se vårt resultat ur ett vidare perspektiv har vi valt att även anknyta till ett större sam-

manhang, genom styrdokument, undersökningar, rapporter och annan litteratur som kommen-

terar debatten.   

Tidigare forskning   

Inför vårt arbete har vi undersökt vad som tidigare skrivits inom vårt ämnesområde. Vi har 

hittat två examensarbeten, en avhandling och en undersökning. Avhandlingen, som är skriven 

2006 av Matilda Wiklund, forskare i pedagogik, heter Kunskapens fanbärare: Den goda lära-

ren som diskursiv konstruktion på en mediearena. Wiklund har undersökt de ledar- och de-

battartiklar i DN under 1990-talet som behandlat skolan. Anledning till att vi använt oss av 

avhandlingen är att den behandlar i princip samma ämne som vi gör. Wiklund ger en tydlig 

bild av debatten och de resultat vi har fått, har anknutits till delar av hennes.   

De två examensarbetena, Medias bild av den svenska skolan (Hezareh & Hyllengren, 2007) och 

Ordning och reda i skolan (Månsson & Nordahl, 2007), behandlar även de skolvärlden. De ankny-

ter till medias bild av skolan och jämför med elevers och lärares bild av den. Dessa texter har 

vi främst använt som inspiration och för att få en övergripande bild av vad som skrivs om 

skolan i media.  

Lärarförbundet, Sveriges elevråd och Lärarförbundets skolledarförening gjorde 2007 två un-

dersökningar om bilden av skolan (Sanning eller konsekvens – en rapport om mediebilden av 

skolan och Jag känner inte igen mig i den bild av skolan som målas upp). Båda undersök-

ningarna ifrågasätter den bild av skolan som målas upp i media. I den ena undersökningen har 

de frågat lärare, elever och skolledare om hur de uppfattar skolan och vad de prioriterar. Den-

na bild skiljer sig markant från politikers och medias. I den andra har de granskat svenska 

tidningars framställning av skolan i syfte att få fram en allmän bild av skolan. Båda undersök-

ningarna har vi använt för att se vårt material ur ett vidare perspektiv.   

Vi är förvånade över att det inte finns mer forskning inom detta område. Därför tycker vi att 

det är viktigt att det forskas mer kring hur bilden av skolan förmedlas i media. Detta är en av 

anledningarna till att vi ville göra den här undersökningen, som vi tror bidrar med viktig kun-
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skap om skolan, eftersom verkligheten inte bara är det som är, utan också hur det upplevs, 

framställs och kommuniceras. 
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Metod och genomförande  

Artikelsökning

  
Vi använde Artikelsök som sökmotor för att hitta relevanta artiklar. Ämnesord som använde 

oss av är skolpolitik, skolväsen, och undervisning. Vi valde artiklar publicerade av Dagens 

Nyheter mellan 2004-03-01 och 2005- 02-28 samt 2007-03-01 och 2008- 02-29. För enkelhe-

tens skull kommer dessa år nedan beskrivas som 2004 och 2007.  

Enbart artiklar i fulltext togs med. Artikelsök har endast ett urval av artiklarna som publiceras 

men anses ändå vara en sökmotor som går att använda vid sådan här undersökningar. När vi 

letade material upptäckte vi att skolpolitik, skolväsen och undervisning var vanliga ämnesord 

men ändå tillräckligt skilda från varandra för att täcka ett stort område. Materialet blev omfat-

tande, men antalet artiklar avgränsades ändå till hanterbara mängder. De artiklar vi fick fram i 

sökningarna läste vi igenom och sparade sedan de som uppfyllde våra kriterier, vilka var att 

de skulle behandla grundskolan eller lärarutbildningen i Sverige. Detta innebar att vi uteslöt 

förskola, gymnasium, högskola/universitet och yrkesutbildning samt skildringar av internatio-

nell skola som inte innehöll jämförelser med den svenska skolan.  

Val av period

  

Anledningen till att vi valde 2004 och 2007 var att det under 2004 var socialdemokratiskt sty-

re medan det 2007 var nytt, borgerligt styre. Dessutom är perioderna något år in i valperioden, 

och innehåller därför inte vare sig valupptakt eller invänjningsperiod. Vi ville komma så långt 

ifrån valet 2006 som möjligt och eftersom vi började skriva vår uppsats i mars 2008 var feb-

ruari den sista månaden vi kunde använda oss av. Vi har valt ett år som period för att det då 

blir en bra översikt eftersom det sker olika viktiga händelser under ett år i skolan, som till 

exempel skolstart, terminsbetyg, gymnasieval, nationella prov och skolavslutning.  

När vi räknade artiklarna och tittade på publiceringsdatum blev vi förvånade över att det en-

dast förekommer två artiklar från de två månaderna under 2005. Vi blev fundersamma över 

detta och undrade om något misstag skett. Vi insåg dock snart att anledningen till avsaknaden 
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av skolartiklar troligtvis var tsunamin som inträffade i Asien den 26 december 2004 och som 

dominerade i princip hela nyhetsrapporteringen under slutet av 2004 och början av 2005.  

Val av publikation

  

Vi valde Dagens Nyheter för att det är Sveriges största dagstidning (Dagspress.se) som når 

många, har stor genomslagskraft och är dominerande i debatten. Vi tog till oss Wiklunds mo-

tivering för hennes val av publikation, där hon skriver ”Ytterligare en anledning till att intres-

sera mig för Dagens Nyheter är ryktet tidningen har att vara dagordningssättande för debatt i 

Sverige.” (2006, s. 75)  

Material 

  

Efter urval har vi fått fram följande material som ligger till grund för vår undersökning:  

Artiklar 1 mars 2004 – 28 februari 2005 

9 ledare 

17 debatt 

22 inlägg 

3 övriga 

Totalt 51 stycken  

Artiklar 1 mars 2007 – 29 februari 2008 

22 ledare 

15 debatt 

16 inlägg 

12 övriga 

Totalt 65 stycken 

Materialbearbetning

  

För att få en överblick av materialet började vi att läsa varsitt år. Efter detta hade vi en diskus-

sion om vad vi tänkte på när vi läste och vi gav varandra en översiktlig bild. Vi läste resteran-

de artiklar och började kategorisera och sortera dem, för att se materialet på olika sätt. Vi val-

de att dela in artiklarna i kategorier efter vad de tog upp. Vi kom fram till 15 stycken:  

1. Lärarutbildningen 
2. Politik 
3. Psykisk (o)hälsa 
4. Resurser/ekonomi 
5. Ordningsfrågor 
6. Undersökning/studier 
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7. Lärarens uppdrag 
8. Elever 
9. Invandrare 
10. Föräldrar 
11. Internationellt/jämförande 
12. Friskolor 
13. Ämnesinriktat 
14. Genus 
15. Betyg  

Vissa av artiklarna hamnade i flera kategorier eftersom de tog upp flera olika delar i samma 

artikel. Kategoriseringen gjorde vi som en komparativ metod då vi ville undersöka de olika 

årens fokus och för att se om det möjligen är någon skillnad mellan åren.  

I ett hermeneutiskt tolkningsarbete måste man naturligtvis lägga ned en hel del tid på att för-

söka få de kategoriseringar och tolkningar man gör av sitt material så rimliga och nära det 

man vill beskriva, som möjligt. Därför ägnade vi lång tid åt den inledande kategoriseringen av 

artiklarna. Vi prövade olika tolkningar och beskrivningar av innehållet och efter vi hade arbe-

tat djupare med artiklarna och kategoriserat dem såg vi att det framträdde fyra tydliga teman, 

vilka var Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll, Kursplan/läroplan/mål, Begreppet kunskap 

och Den allmänna bilden av skolan. Vi läste återigen igenom alla artiklar med dessa teman i 

bakhuvudet. Vi använde oss av Thomssons vågräta analysmetod (2002, s. 157ff) för textbear-

betning vilket innebar att vi identifierade textpartier ur artiklarna om respektive tema och satte 

ihop dessa till nya dokument. De olika textpartierna skapade tillsammans en ny helhet, som vi 

tolkade och analyserade. 
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Resultat  

Kategorisering av artiklarna

  
Vi har kategoriserat artiklarna efter deras huvudfokus. En artikel kan ha flera fokus och kan 

därför förekomma i fler kategorier, varför det totala antalet träffar blir större än 51 respektive 

65 st.   

2004 2007 

1. Lärarutbildningen 6 6 

2. Politiska beslut/förslag 16 31 

3. Psykisk (o)hälsa 8 10 

4. Resurser / ekonomi 5 2 

5. Ordningsfrågor 5 8 

6. Undersökning/studier 17 7 

7. Lärarens uppdrag 2 11 

8. Elever 4 5 

9. Invandrare 4 2 

10. Föräldrar 4 1 

11. Internationellt / jämförande 6 3 

12. Friskolor 3 6 

13. Ämnesinriktat 7 10 

14. Genus 3 1 

15. Betyg 4 13 

 

Redan efter denna inledande kategorisering visar sig några intressanta skillnader. Givetvis får 

man ta i beaktande att artiklarna inte är lika många båda åren, utan 14 stycken fler 2007, men 

jämför man åren kan man ändå se vissa tydliga skillnader.   

- Till exempel är det 2007 nästan dubbelt så många artiklar (31 mot 16) som fokuserar 

på skolpolitik.  

- Undersökningar och resultat diskuteras mycket mer 2004 då 17 artiklar fokuserar på 

detta, att jämföra med endast sju stycken 2007. 

- Betyg är ytterligare en kategori där det är stor skillnad i antal. I 2004 diskuteras det 

knappt alls (endast 4 artiklar) medan det är hela 13 stycken det senare året. 

- Det fokuseras väldigt lite på lärarens roll det tidigare året (i endast två artiklar), men 

2007 är det 11 artiklar som behandlar detta ämne. 
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Tema 1: Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll 

  
2004  

Ganska tidigt i vårt arbete med artiklarna, efter några genomläsningar, märkte vi av ett relativt 

tydligt tema. Fram trädde debatten om skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll. Det mest framträ-

dande vi ser under 2004 är debatten om skolans två olika uppdrag det vill säga kunskap och 

fostran, att skolan är en del av samhället, diskussionen om skolans sociala ansvar, om sko-

lans miljö och elevernas hälsa samt om lärarnas roll.  

Av de 51 artiklar från 1 mars 2004 till 28 februari 2005 som vårt material består av, tar 23 

stycken upp detta tema. Av dessa artiklar är sex debattartiklar, fem stycken ledare, nio stycken 

inlägg2 och två inom kategorin övriga.   

Vad som tydligt går att uttyda är att alla är överens om att ”Skolans uppgift är att ge eleverna 

god utbildning.” (DN 2004-12-11a) Vad som däremot diskuteras är vad skolan därutöver bör 

axla för roll.   

Fostransuppdraget verkar svårdefinierat. Hur långt sträcker sig skolans ansvar och var tar 

hemmet och samhället i övrigt vid? Tydligt i debatten är dock att fostran är en del av skolans 

ansvar. Gunilla Molloy, lektor vid Lärarhögskolan, säger i en intervju: ”Skolan har två upp-

drag, fortsätter Molloy. Det ena är att överföra kunskap. Men skolan ska också fostra demo-

kratiska medborgare.” (DN 2004-09-14)   

I debatten framstår de två olika uppdragen som dikotomier, kunskap ställs mot fostran. Debat-

ten behandlar dessa två som motsatser och uteslutande varandra, men det finns även en debatt 

om denna debatt som diskuterar problematiken med detta tankesätt.   

Skoldebattens ständigt återkommande frågor huruvida fostran eller kun-
skapsförmedling är viktigast. (DN 2005-02-17)  

Skoldebatten förs ofta som om uppgiften var att välja sida, som om valet 
stod mellan det nya och det gamla, mellan progressivt och reaktionärt el-
ler mellan flum och tydliga krav. (DN 2004-11-18)  

                                                

 

2 Inlägg är nyhetsartiklar publicerade på inrikessidorna, skrivna av journalister på tidningen. 
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Någon som också verkar anse att de två begreppen kan samexistera är Pia Enochsson som är 

generaldirektör på Myndigheten för skolutveckling. Hon anser dock att man ska fokusera på 

kunskaperna:  

– Man kan fundera över var vi har haft fokus de senaste tio åren i den 
svenska skolan: väldigt mycket på att skapa god miljö. I undersökningar 
visar Sverige vanligtvis goda resultat när det gäller arbetsmiljö. Har man 
inte en trygg skola kan man heller inte skapa bra resultat kunskapsmäs-
sigt. Men jag tror att det har varit för lite fokus på kunskapsuppdraget. 
(DN 2004-12-11b)  

Paralleller dras till Finland som har visat fina resultat i internationella undersökningar såsom 

PISA.3 En möjlig orsak till framgången, anser de insatta som Hans Bergström har rådfrågat i 

sin artikel, är att ”Finland har upprätthållit ett mycket starkare fokus på kunskap som skolans 

främsta uppgift.” (DN 2004-12-18)  

Skolan är en självklar del av samhället, och det finns tendenser i artiklarna som visar på att 

skolan har ett ansvar för att lösa vissa av samhällets problem:   

Som en följd av bostadssegregationen är skolorna mer segregerade än 
förr. Men ibland finns det en övertro på att skolan ska lösa problem som 
hänger ihop med den ökande segregationen. (DN 2004-12-11b)  

Skolan beskrivs ha många andra ansvarsområden utöver fostran och kunskap. Det sociala an-

svaret är stort, skolans miljö och elevernas hälsa är något som diskuteras. Eva Fernvall, ordfö-

rande i Vårdförbundet undrar vem som har ansvaret för att skapa en ”fungerande social mil-

jö” (DN 2004-07-07) för barnen och diskuterar skolans sätt att hantera psykosociala besvär hos 

elever och uppmanar till samarbete mellan vården och skolan:   

”Om inte vården och skolan gemensamt förmår möta de behov som unga 
flickor och pojkar har kommer priset att bli högt - både för barnen och 
för samhället i stort.” (ibid.)  

För att återgå till det tidigare nämnda fostransuppdraget kan vi se att det framträder förvirring 

över skillnaden mellan fostran och uppfostran. Alla är överens om att fostran är en del av sko-

lans uppgift, men tendenser finns att lärare och skola även får ta en uppfostrande roll.   

Dagens lärare som av statsmakterna både förväntas vara en kompis och 
en extraförälder som ska lösa allt, från problem med fetma till dålig upp-
fostran. (DN 2004-07-02) 

                                                

 

3 PISA (Programme for International Student Assessment) består av olika prov och enkäter och undersöker fem-
tonåriga elevers förmågor i och attityder till naturvetenskap, läsförståelse och matematik. (Skolverket 2007a) 
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För tio år sedan fanns det betydligt mer elevvård i skolan, men i tider av 
resursbrist får lärarna själva axla rollen att också möta elevernas känslor, 
funderingar och ångest. (DN 2004-11-08)  

I en studie som en forskargrupp vid Umeå Universitet har gjort, framgår att eleverna presterar 

bättre resultat om de får börja skoldagen senare och har ätit frukost. Forskarna föreslår därför: 

”att alla skolor för det första inför flextid för eleverna och för det andra serverar dem frukost 

varje dag.” (DN 2004-08-31) Skolans ansvar blir härmed ännu större, i och med att skolan ska 

kompensera för att hemmet inte ser till att eleverna får i sig frukost hemma.   

Lärarens roll diskuteras när Eva Lis Preisz, ordförande för Lärarförbundet, presenterar stati-

stik om vad lärarnas tid går åt till från en undersökning gjord av Lärarförbundet. Hon diskute-

rar i artikeln vad lärarnas arbete består av och beskriver glappet mellan lärares tänkta uppgift 

och den i verkligheten:  

Hälften av de kvinnliga lärarna hinner sällan eller aldrig med jobbet inom 
arbetstiden. Nästan ingen tid blir över till skolans utvecklingsarbete. 
Samtidigt måste mer än varannan lärare ägna tid åt enklare uppgifter som 
andra yrkesgrupper kunde klara bättre. Det gäller bland annat dukning 
och diskning vid luncherna samt städ- och vaktmästeriuppgifter. (DN 
2004-03-09)  

Lärarens roll porträtteras som bred, det sociala ansvaret är stort och de ska inte bara vara pe-

dagoger, ”ofta måste läraren hinna vara både kurator och psykolog också”. (ibid.)  

2007  

Det mest framträdande vi ser under 2007 är att kunskap ska vara fokus. Det betonas vikten av 

kunskap, att skolans primära uppdrag är att fokusera på kunskaper och att man ska ställa 

höga kunskapskrav. Skolan har även ett ansvar för samhället, att förhindra skolk och man vill 

lägga mer ansvar på skolan.   

Av de 65 artiklar från 2007 som vårt material består av, tar 24 stycken upp temat Skolans 

uppdrag/ansvar/uppgift/roll. Av dessa artiklar är nio debattartiklar, nio ledare och sex inom 

kategorin övriga.  

Detta år är det mycket betoning på att kunskap ska vara fokus i skolan. Tydliga tendenser syns 

till att fostransuppdraget ska tonas ner och att kunskapsuppdraget bör betonas. Oppositionen 
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(s) rannsakar sig själv och argumenterar för att lägga om sin skolpolitik. Ylva Johansson, som 

fått i uppdrag av Stockholms arbetarekommun att utvärdera skolpolitiken skriver att:   

Inom socialdemokratin har det ibland funnit en tendens att överbetona 
skolans omsorgsuppgift och värdegrund på bekostnad av skolans kun-
skapsuppdrag och fostrande uppdrag. (DN 2007-04-14)  

Hon skriver vidare:  

Lika orimligt är att överbetona skolans omsorgsuppgift och värdegrund 
på bekostnad av kunskapsinhämtning och fostran. (ibid.)  

Barn och ungdomar går i skolan för att lära sig nya saker, för att utveckla 
ny kunskap och nya färdigheter. Skolans kunskapsuppdrag är dess hu-
vuduppgift. (ibid.)  

När det socialdemokratiska skolpolitiska rådet presenterade sitt förslag till ny skolpolitik lyf-

ter även de fram vikten av kunskap. ”Det måste återigen bli tydligt att skolans huvudsakliga 

uppdrag handlar om elevernas kunskapsutveckling.” (DN 2007-10-12) De presenterar en rad 

åtgärder för att höja resultaten och ändra inriktning. Till exempel vill de ha längre och fler 

skoldagar, och går ännu längre och skriver att:  

Skolan måste därutöver erbjuda elever extra studiehjälp och stödunder-
visning, bland annat genom möjligheter att studera under kvällar, helger 
och lov. (ibid.)   

Även socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin argumenterar tillsammans med båda 

lärarförbunden att skolas primära uppdrag är att fokusera på kunskaper.  

Skolan måste präglas av ordning och arbetsro, så att elever och lärare kan 
fokusera på det de är i skolan för att åstadkomma - så mycket kunskaper 
av så hög kvalitet som möjlig. (DN 2007-12-29)  

Regeringspartierna fortsätter på sin väg om ordning och reda med höga kunskapskrav: ”Sveri-

ge måste lämna flumskolan bakom sig genom ökat fokus på kunskapsresultat där man mäter 

vad eleverna lär sig” säger Jan Björklund när förbudet mot betygsliknande omdömen togs 

bort. (DN 2007-11-16) Gränsen mellan fostran och utbildning är tydlig för Monica Guilotte, lära-

re vid Oxhagsskolan. Hon säger om eleverna: ”-De ska fostras i hemmet och utbildas här.” 

(DN 2007-10-23)  

Metta Fjelkner och Eva Lis Preisz från lärarfacken är starkt kritiska till hur kommunerna, 

främst ekonomiskt, hanterat skolan sedan kommunaliseringen i början på 1990-talet.  
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De poängterar vikten av att det satsas på skolan och vädjar om pengar för att lärarna ska kun-

na uppfylla sitt uppdrag, som för dem är tydligt: ”Elevernas resultat, kunskapsinhämtande 

och utveckling är målen för skolans verksamhet!” (DN 2007-10-16)  

En osignerad ledare menar också att skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap och arti-

keln förutser och varnar för ett möjligt återförstatligande av skolan. Det skrivs att kommuner-

na inte klarat sitt uppdrag, och att ”Omsorgsperspektivet har dominerat. Engagemanget för 

kunskaper och kvalitet har varit för svag” (DN 2007-08-18) men anser ändå att ett genomföran-

de av en ytterligare reform vore ett misstag.  

En artikel tar upp skolan i ett mer historiskt perspektiv och skriver om hur skolan under 1960- 

och 1970-talen influerades av 68-rörelsen och att ”flumskolan” gjorde entré med mindre auk-

toritära lärare och mer elevstyrd undervisning. Författaren skriver här att ”det blev skolans 

uppgift att motverka sociala samhällsproblem.” (DN 2007-10-24)  

Att skolan ska ta ett aktivt ansvar för samhället i övrigt kan man se i flera artiklar. Till exem-

pel rapporterar en osignerad ledare att skolan ska bekämpa fetma bland eleverna. ”Skolan ska 

få ett större ansvar för att barn äter rätt och rör sig mer” (DN 2007-07-29). I en annan artikel 

kräver ett flertal idrottsstjärnor mer idrott i skolan. De anser att föräldrar inte längre har tid att 

röra på sig tillsammans med sina barn och att det således blir skolans uppgift. ”Därför är det 

av allra största vikt att politiker genom skolan tar sitt ansvar. Skolan är den enda instans som 

når alla barn”. (DN 2007-07-18)   

Skolforskaren Lennart Grosin intervjuas i en artikelserie vid namn Att vända en skola. Han 

diskuterar sambandet mellan sociala problem och dåliga resultat. Här ska skolan ta ett ansvar i 

kampen mot klassamhället.   

Visst, bland lågutbildade och sämre bemedlade föräldrar är det färre som 
har höga ambitioner när det gäller att stödja barnet i skolarbetet, än bland 
föräldrar i medelklassen. Desto viktigare då att skolan rycker in och 
kompenserar eleverna för detta, till exempel genom att ordna läxläsning i 
skolan och ge föräldrarna råd om hur de kan stödja sina barn. (DN 2007-
10-25)  

En av skolans uppgifter är att förhindra skolk. Det skrivs om skolkande elevers hälsa och att 

man har dessa elevers välmående för ögonen. De samhälleliga konsekvenser som det blir av 

skolk beskrivs även en hel del: 
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Det finns en tydlig koppling mellan skolk och våldsbrottslighet. (DN 
2007-08-13)  

Sundell-studierna visar att ungdomars riskbeteende ökar ju mer de skol-
kar. (ibid.)  

Det läggs endast marginell vikt vid den rent konkreta konsekvensen av skolk, nämligen att 

eleverna missar undervisning och därigenom inte tillgodogör sig de kunskaper de behöver för 

fortsatta studier.  

Forskningen visar även att skolk är den enskilt viktigaste förklaringen till 
att ungdomar hoppar av skolan i förtid, vilket i sin tur leder till sämre ut-
bildning, arbetslöshet och andra sociala problem. (DN 2008-02-09)  

Man vill förebygga brottslighet och missbruk och ser mycket allvarligt på fenomenet. ”Stor-

skolkande är att betrakta som minst lika allvarligt som grov kriminalitet eller tungt drogmiss-

bruk.” (DN 2007-08-13)  

Socialdemokraternas skolpolitiska råd vill lägga mer ansvar på skolan genom att ett antal åt-

gärder ska vidtas vid skolk, till exempel vill de att:  

En samma-dag-garanti ska införas. Skolan ska samma dag rapportera till 
föräldrarna om till exempel skolk, mobbning och ordningsproblem. Men 
skolan ska också själv vidta konkreta åtgärder under samma dygn. (DN 
2007-10-12)  

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (fp) och socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) anser 

att det inte bara är skolan som har ansvaret för skolket, utan delar detta med föräldrarna. ”An-

svaret för att eleverna kommer till skolan är delat mellan skolan och föräldrarna eller vård-

nadshavaren.” (DN 2008-02-09)   

Tema 2 Kursplan/läroplan/mål

   

2004  

Av artiklarna från 2004 innehåller 13 artiklar inslag av kursplan, läroplan eller mål (relaterade 

till kursplanerna). Av dessa är fem debattartiklar, sex inlägg, en ledare och en inom kategorin 

övriga. De mest framträdande frågorna under 2004 är måluppfyllelse, krav och kontroll och 

otydliga mål. 
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De allra flesta artiklarna som behandlar temat tar upp måluppfyllelse. När man nämner läro-

planen eller kursplanerna talar man om hur eleverna ska nå målen. Vi ser två politiska linjer 

varav den ena presenteras av dåvarande utbildningsminister Tomas Östros (s). Han menar att 

skolan har nationellt uppsatta mål som alla elever ska uppnå. Hur skolan ser till att målen 

uppnås är fritt för skolorna att utarbeta.  

På lokal nivå finns en långtgående frihet att organisera skolan, lägga upp 
pedagogik och undervisning på olika sätt. Denna frihet begränsas dock 
av de nationellt beslutade målen för vad eleverna ska lära sig i skolan. 
(DN 2004-03-13)  

Det måste dock finnas en stark kontrollapparat kring målen och alla inblandade; lärare, elever 

och föräldrar ska veta vad som gäller från första klass tills eleven går ut år nio. Fokus, enligt 

Östros, måste ligga på kunskapsmål och individanpassning snarare än timplaner. (ibid.)  

Partiledaren och talesmannen i skolpolitiska frågor för folkpartiet, Lars Leijonborg och Jan 

Björklund skriver att skolan är ett misslyckande. De menar att orsakerna till det dels är social-

demokraternas styre och dels är utformandet av Lpo94, och är där självkritiska eftersom folk-

partiet var med och skrev läroplanen. De menar att Lpo94 har brister i form av otydliga kun-

skapsmål.  

Men det är också dags för borgerliga partier att erkänna att misslyckandet 
för svensk skola efter 1994 inte bara beror på socialdemokraterna utan 
också på ett antal bärande inslag i den läroplan som då trädde i kraft. 
(DN 2004-11-17)  

Leijonborg och Björklund kritiserar även skolpolitiken och menar att skolpolitikens huvud-

problem är rädslan för tydliga kunskapskrav. De skriver vidare:  

I ljuset av de utvärderingar som nu kommit ser vi tydliga brister i 1994 
års läroplan: 
-Kunskapsmålen är för otydliga. 
-Att bestämma tiden på förhand, betona att alla bör läsa tillsammans och 
 ändå ha mål som ska uppnås, håller inte. Alla elever klarar inte målen på  
 samma tid. (ibid.)  

Övriga artiklar har inslag som styrker båda linjerna. Det skrivs om allt från läroplanens egent-

liga mening och intention till hur det ser ut ute på skolor och hur kursplanerna och läroplaner-

na uppfattas. I en utredning om matematiken i svenska skolor föreslås åtgärder som ska se till 
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”att Sverige inte ska hamna på efterkälken” (DN 2004-09-28). Matematikdelegationen som har 

gjort utredningen menar att:   

Lärarna ska våga släppa läroböckerna och i stället lära eleverna mer kon-
kret matematik genom att läroplaner skrivs om och blir tydligare. (ibid.)   

På kultursidorna förs en debatt om vad och hur eleverna ska läsa i skolan. Med anknytning till 

den debatten skriver journalisten Annika Persson ett inlägg som heter Läsa för livet. Där må-

lar hon upp en bild av allmän förvirring kring målen som ska uppnås i svenskämnet. Lärarna i 

artikeln menar att det finns vissa specifika mål, till exempel att eleverna måste läsa klassiker i 

svenskan för att bli godkända, medan artikelförfattaren visar att det inte alls finns. Persson 

skriver vidare:  

Men kravet att redovisa en litteraturhistoria sitter kvar hos äldre lärare. 
Det fanns i läroplanen. Nu har man nya mål som inte är direkt mätbara. 
(DN 2004-09-14)  

Målen verkar orsaka bekymmer hos både lärarna och Persson:  

Trots att jag vet att målen handlar om lust så känns det när jag talar med 
svensklärare som att de krockar med något annat odefinierat mål som jag 
inte får kläm på. Det verkar inte som om lusten är i fokus. (ibid.)  

Det är endast ett fåtal röster som tar upp den ekonomiska aspekten på måluppfyllelsen. I prin-

cip är det bara lärarfacken argumenterar för att om skolan ska kunna utvecklas och förbättras 

måste politikerna satsa ekonomiskt på skolan.   

Ingen annan bransch skulle avkrävas bättre resultat utan utvecklingsin-
satser. Att, som politiker i alla läger tycks tro, det räcker med fler inspek-
tioner och ökad kontroll visar på en förlegad syn på skolan. (DN 2004-
03-09)  

2007  

Under 2007 finns det 23 artiklar som tar upp kursplan/läroplan/mål varav 10 är debattartiklar, 

sex är inlägg, fem är ledare och två är från kultursidorna. Det mest framträdande även det här 

året är diskussionerna om kunskapskrav och måluppfyllelse kontra otydliga mål.  

När kunskapskrav och måluppfyllelse behandlas handlar det mycket om huruvida eleverna 

och skolorna når målen, vems ansvaret är för att målen nås och på vilket sätt detta ska ske. 
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Trots att skolan lägger ned stora resurser på att ge elever med svårigheter 
extra stöd för att klara studierna lyckas långt ifrån alla barn nå kun-
skapsmålen. (DN 2007-09-11)  

Vi måste också ta större politiskt ansvar för de skolor som av olika skäl 
inte når upp till de nationella och lokala målen. (DN 2007-04-14)   

I en debattartikel skriven av socialdemokraterna kommer ett förslag på hur man ska förändra 

skolan genom att enbart se till måluppfyllelse och inte till antal skolår. De säger: ”Att uppfylla 

kunskapsmålen ska vara det obligatoriska i skolan – inte antalet skolår.” (DN 2007-10-12) Här 

påtalas implicit att det finns för många mål- och styrdokument och att de är otydliga eller svå-

ra att tolka. De skriver:   

Skolorna behöver få mer tid för undervisning. Mål- och styrdokument 
ska bli färre och mätbara mål för lärandet införas. Den detaljerade styr-
ningen som finns i dagens skola kring kurser, ämnen och timmar måste 
bort. En samlad skoldag ska prioriteras och förstärkas (ibid.).  

En annan debattartikel handlar om socialdemokraternas skuggbudget i Stockholm. Där redo-

görs för hur mycket mer pengar socialdemokraterna vill lägga på skolan jämfört med de 

styrande. I den artikeln skriver de att skolan måste förändras för att nå högre måluppfyllelse. 

De skriver dock inget konkret om vad det är de vill göra förutom att lägga mer pengar på sko-

lan.  

Kvaliteten i skolan ska ständigt bli bättre. Brister måste identifieras, och 
metoder och pedagogik utvecklas. Allt för att skolan ska kunna ge varje 
elev det stöd som behövs för att hon eller han ska nå målen. I dag går 
många barn och ungdomar igenom skolan utan godkända betyg. Det är 
en orättvisa som vi måste komma till rätta med. (DN 2007-09-26)   

Partiledare Lars Ohly (v) är kritisk till vänsterpartiets skolpolitik, och menar att den är ”miss-

lyckad och förlegad” (DN 2007-11-10). Han skriver vidare:  

För att nå ett högre kunskapsmål krävs en rejäl satsning på fler lärare och 
mindre klasser i skolan. (ibid.)  

I kontrast till ovanstående står ”flum” och otydliga mål. Där skrivs det om problematiken 

kring kursplanerna och läroplanen. I ett inlägg presenteras resultatet av en utredning av sko-

lans styrning, som tillsattes av den Socialdemokratiska regeringen. Utredningen riktar skarp 

kritik mot att läroplanen och grundskolans kursplaner är otydliga och svåra att tolka: ”Läro-

planen och kursplanerna behöver skrivas om och få tydligare kunskapskrav” (DN 2007-05-04). 

Utredningen påtalar även att lärarna tycker att ”målen är luddigt formulerade” (ibid.).  
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- Det finns fem hundra olika sätt att uttrycka vilka kunskapskrav som 
finns. Kursplanerna är så otydliga att vi inte får en likvärdig skola i Sve-
rige. Och det ska ju vara grunden, säger utredaren Leif Davidsson. (ibid.)  

I samma artikel skriver journalisten Olof Wijnbladh om att skolminister Jan Björklund (fp) 

har lagt fram ett förslag om att skriva om läroplanen för att den är ”otydlig och ’flummig’”. 

Björklund välkomnar resultatet av utredningen och säger att arbetet med en ny läroplan ska 

påbörjas.   

Fler nationella prov i nian ska ge rättvisare betyg och få eleverna att 
"skärpa sig". Läroplanen skrivs om eftersom den är för otydlig och 
"flummig". De beskeden gav skolminister Jan Björklund på torsdagen. 
(ibid.)  

- Den nya läroplanen ska styra lärarna mer och det blir tidigare och tydli-
gare kunskapskrav på vad eleverna ska lära sig. Och vi ska ta bort de 
flummiga målen, säger Jan Björklund. (ibid.)  

I en osignerad ledare kommenteras problematiken kring de otydliga målen:  

Vad menades egentligen med "mål att uppnå" och "mål att sträva mot"? 
Lärare och rektorer kämpade tappert med att försöka förstå och att ge 
lokalt innehåll åt de abstrakta nationella målformuleringarna. (DN 2007-
05-05)  

Tema 3 Begreppet kunskap

  

2004  

Av de 51 artiklarna från 2004 är det 25 artiklar som behandlar kunskap i någon form. Det är 

nio debattartiklar, åtta ledare, sex inlägg och två inom kategorin övriga. Det mest framträdan-

de i artiklarna från 2004 är att kunskap aldrig definieras, utan används som om begreppet i sig 

är tydligt avgränsat och exakt. Det blir dock inte lika tydligt som skribenten eller den som 

uttalar sig kanske önskar:  

Därför var "kunskapen om kunskapen" nästan lika viktig som kunskapen 
själv – det vill säga "kunskapen om var och hur kunskapen hittas och 
tillgodogörs". (DN 2004-11-17)  

Det skapar även problem för oss när vi läser. Det är inte alltid lätt att tolka och förstå vad det 

är debatten egentligen handlar om eller vilka lösningar som presenteras. Övriga framträdande 
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drag i debatten är skolans fokus, kunskapsbrist, lärares (brist på) kunskaper och ämneskun-

skaper. En del av debatten är diskussionen om vad skolan främst ska fokusera på. Här finns 

det flera personer som hävdar att skolan har eller har haft fel fokus:   

Det är för lite fokus på kunskaper i skolan. (DN 2004-12-11b)  

Det måste vara kunskaperna man styr mot. (DN 2004-12-07)  

Åsikterna om vad som är viktigast skiljer sig åt beroende på om det är politiker eller föräldrar 

som pratar om skolans huvuduppgift:  

När barnen började i sjuan bjöds alla föräldrar in till ett föräldramöte där 
det var föräldrarna som fick lista vad de tyckte var viktigt i skolan. Lä-
rarna hade förväntat sig att det skulle stå "kunskap" överst. Men i stället 
toppade "att trivas" listan. (DN 2004-05-23)  

I undersökningar som omskrivs kommer det fram att elevernas ämneskunskaper är dåliga eller 

har försämrats:  

Skolverkets utvärdering visar att elevernas kunskaper är som sämst när 
det gäller de traditionella skoluppgifterna. (DN 2004-11-17)  

När undersökningar tidigare visat att svenska elevers kunskaper i algebra 
och annan matematik som behövs som grund för studier på högre nivå 
försämrats har försvaret lytt: Vi satsar på vardagsmatematiken och når 
goda resultat där. (DN 2004-12-08)  

Vid ett flertal tillfällen redovisas undersökningar som visar på att kunskaperna har försämrats, 

och brister påtalas. Vissa positiva delar påpekas men det är bristerna som det fokuseras på:   

Om ett par veckor kommer Skolverkets nationella utvärdering av grund-
skolan. Den visar att läget under de senaste tio åren har förvärrats när det 
gäller elevernas kunskaper i matematik. (DN 2004-09-28)  

Men Skolverkets Anita Wester säger: - Det är flera signaler och tecken 
som pekar på en försämring i de övriga ämnena. Därför finns det anled-
ning att känna oro. (DN 2004-12-07)  

Från det politiska hållet kommer indikationer på att man ska fokusera på vad eleven kan och 

inte bara på deras brister. Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (s) lägger ett förslag 

som innebär att elever som inte blir godkända ändå ska få ett omdöme som beskriver vad de 

faktisk kan:   

Från och med det här läsåret gäller också att elever som inte når de mål 
som krävs för att få ett godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska ges ett 
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skriftligt omdöme som beskriver de kunskaper eleven uppnått. (DN 
2004-03-13)  

En del av rapporteringen behandlar lärares kunskaper och ämneskunskaper och det handlar 

ofta om lärarutbildningen. Det som dominerar debatten här är att lärarutbildningen måste för-

ändras och kanske också till viss del utökas. Den aktuella regeringen (s) får kritik:   

Kunskaperna i hur man bäst lär lågstadieelever att läsa, skriva och räkna 
har fått stryka på foten. Socialdemokraterna verkar anse att kunskaper 
om hur små barn lär sig inte är tillräckligt fint för att förtjäna en egen ut-
bildning. (DN 2004-11-17)  

Östros lärarutbildningsreform måste rivas upp. Det är i dag alltför lite fo-
kus på ämneskunskaper i lärarutbildningen. (DN 2004-07-02)  

Lärarnas Riksförbund vill utöka och förbättra utbildningen, som även de tycker brister i fram-

förallt ämneskunskaper. De menar att alltför många går ut lärarutbildningen med för lite rele-

vanta kunskaper.  

Vi kräver att dessa moment ska vara obligatoriska för lärare som ska ar-
beta i grundskolans tidigare år. Ämneskunskaperna får aldrig nedpriorite-
ras. (DN 2004-11-16)  

För att Sverige ska kunna hävda sig mot, och konkurrera med, övriga världen menar flera per-

soner att kunskap är den rätta vägen:  

Ett litet land behöver stora kunskaper. (DN 2004-05-14)  

Alla måste dra sitt strå till stacken för att åstadkomma den förändring 
som behövs för att Sverige ska återta sin världsledande ställning som 
kunskapsnation. (ibid.)  

Kunskap och kompetens måste höjas för att vi ska kunna hävda oss i den 
globala konkurrensen och upprätthålla goda levnadsförhållanden (DN 
2004-08-11)  

2007  

38 av de 65 artiklar för året 2007 tar på något sätt upp begreppet ”kunskap”. 13 ledare, 12 

debattartiklar, sex inlägg, sex med benämningen insidan och en från kultursidorna. De mest 

framträdande frågorna under detta år är kunskapsbrist och skolans fokus. Även det här året 

blir begreppet ”kunskap” aldrig definierat. Bland artiklarna 2007 är det en formulering som 

utmärker sig: att ge kunskap. I ett flertal artiklar pratar de inblandade om vikten av att skolan 
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eller lärarna ger eleverna rätt kunskap. Det finns en benägenhet att betona problem och bris-

ter:  

- Lennart Grosin lyfter fram de vuxna i skolan som goda auktoriteter med 
ett professionellt ansvar att ge barnen kunskap. (DN 2007-10-25)   

Fyra av tio saknade fullständiga betyg; skolan hade misslyckats med att 
ge dem de kunskaper de hade rätt att få. (DN 2007-10-30)  

I endast ett fåtal artiklar beskrivs det som faktiskt fungerar bra:  

Den svenska skolan har många förtjänster. Lärare och annan personal gör 
oftast ett fantastiskt arbete med att ge våra barn och ungdomar kunskap 
för livet. (DN 2007-11-10)  

I artikelserien Att vända en skola skriver journalisterna Gert Svensson och Thomas Lerner om 

hur olika skolor har kommit till rätta med stora problem och vänt en negativ spiral till något 

positivt. I samtliga artiklar pratas det om kunskap. I artiklarna visar journalisterna på att kun-

skap prioriteras olika av lärare och föräldrar. En skolas rektor pratar om hur den skolan har 

lyckats:  

Vi har formulerat skolans övergripande vision med tre ord. Kunskap, 
trygghet och hälsa. I den ordningen. . (DN 2007-10-31)  

Medan en förälder är av en annan åsikt:  

Kunskap är näst viktigast, och lärarna här är duktiga. (ibid.)  

Även det här året används kunskap som ett odefinierat begrepp och det är inte ofta som den 

som uttalar sig förklarar vilken kunskap hon/han pratar om. Vänsterpartiets partiledare Lars 

Ohly skriver en artikel om att deras skolpolitik har misslyckats och måste förändras. Där an-

vänder han det odefinierade begreppet ”kunskap” vid flera olika tillfällen. (DN 2007-11-10)  

Ylva Johansson skriver i sin artikel om socialdemokraternas skolpolitik att socialdemokrater-

na har misslyckats med sin skolpolitik genom att fokusera på fel frågor. Hon menar att kun-

skapsinhämtning har kommit i andra hand.  

Socialdemokratin har under en tid uppfattats som ett parti som inte fullt 
ut sätter lärandet och kunskapen i centrum för skolans uppdrag och som 
inte tillräckligt väl lyckats skapa förutsättningar för alla elevers maxima-
la lärande. Detta måste vi ändra på. (DN 2007-04-14)  
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Johanssons förslag på hur skolan ska förbättras handlar om att ha tätare kunskapskontroller 

och en helhetssyn på eleven, eftersom svårigheter i livet kan påverka skolgången. Hon vill 

utöka skolhälsovården och ge lärare större frihet och högre status.   

Överlag kan man se att i stort sett alla som uttalar sig om skolan anser att eleverna får för lite 

kunskaper i skolan alternativt att de får fel kunskaper. Lösningen på problemet anses vara fler 

och tydligare krav och kontroller.  

Tema 4 Den allmänna bilden av skolan 

  

2004 
Av de 51 artiklar från 2004 som vårt material består av tar 14 stycken upp temat Den allmän-

na bilden av skolan. Av dessa är det tre ledare, sex debattartiklar och fyra inlägg. 

Det mest framträdande i artiklarna från 2004 är olika undersökningar, såsom PISA. Skolan 

beskrivs, vad gäller den sociala delen fungera dåligt, skolan är otrygg, man diskuterar hur 

lärare ska hantera elever med psykosociala problem samt behandlar lärarnas kompetens.  

Den största och viktigaste indikatorn på hur väl skolan fungerar och utför sitt uppdrag verkar 

under 2004 vara statistik från olika undersökningar. PISA 2003 är framträdande samt även 

TIMSS-undersökningen 4. Undersökningarna visar dels på kunskapsresultat, och dels på den 

sociala delen av skolan. PISA och TIMSS används för att övertyga läsarna om att skolan är på 

väg nedåt:  

Den internationella Pisarapporten, som jämför vad skoleleverna kan i de 
industriländer som tillhör OECD, visar att svenska 15-åringar ligger säm-
re till än när den senaste studien kom 2000 (DN 2004-12-11b)  

En ledare diskuterar de dåliga resultaten i matematik, dess orsak och manar till handling:  

Men resultatet i Timss - den stora internationella undersökningen av kun-
skaperna i matematik och naturvetenskap bland elever som går sitt åtton-
de skolår - är så entydigt negativt att fler än de närmast berörda faktiskt 
borde reagera. (DN 2004-12-15)  

                                                

 

4 TIMSS är studier av elevers kunskaper i matematik och naturkunskap som organiseras av IEA (The Internatio-
nal Association for the Evaluation of Educational Achievement), en internationell organisation som genomför 
studier för att jämföra länders skolsystem. (Skolverket 2008) 
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En artikel som kommenterar PISA-resultatet påpekar dock att Sverige faktiskt fortfarande 

ligger bra till. Den anser att Sverige måste lära av de lyckade nationerna, till exempel Finland 

och redogör även för deras framgångsfaktorer:  

På vart och ett av de studerade områdena placerar sig Sverige över ge-
nomsnittet. Men inte särskilt mycket över. Man kan strida om huruvida 
resultatet är en framgång (en halv sådan) eller ett misslyckande (likaledes 
halvt). (DN 2004-12-08)  

Ytterligare en artikel poängterar att skillnaderna i resultaten är så små att det nästan inte går 
att fastställa säkert:  

Det enda resultat som är statistiskt signifikant är att svenska elever har 
blivit sämre i naturkunskap. (DN 2004-12-07)  

Den sociala delen beskrivs fungera dåligt, med oordning och hög frånvaro:  

Pisastudien säger också att det är stökigt i svenska klassrum. (DN 2004-
12-11b)  

Oron i klassrummet är ett problem i alla ämnen. (DN 2004-12-15)  

Det tydligaste missförhållande som utmärker svenska skolor är sen an-
komst, skolk och svordomar. (ibid.)  

Skolan beskrivs vara otrygg för många, vilket är ett tydligt tecken på att den inte fungerar som 

önskat. BRIS5 skriver att lärarna inte är tillräckligt utbildade i hur man hanterar de sociala och 

elevvårdande uppgifterna:  

Skolan är otrygg för många barn och för många lärare en förvirrande ar-
betsplats med förväntningar som man inte har utbildning att leva upp till. 
(DN 2004-11-08)  

En Temo-undersökning6 om hur svenska folket litar på att skolan klarar att hjälpa barn med 

psykosociala problem skriver vidare:  

De flesta elever trivs i skolan och ser skolan som en trygg och bra plats. 
Men det gäller inte alla. Förekomsten av kränkande behandling eller 
mobbning har blivit ett allt större problem. (DN 2004-07-07)  

Om vi hoppas att skolan ska stå för en positiv del av barnens sociala fost-
ran så visar denna studie på motsatsen. (ibid.)   

                                                

 

5 BRIS, Barnens rätt i samhället är en ideell organisation, som har tagit till uppgift att förhindra kroppslig och 
själslig misshandel av barn och att föra barnets talan inför myndigheter och andra auktoriteter. (NE 2008-05-20) 
6 Temo är ett företag som utför opinionsundersökningar. (NE, 2008-05-19) 
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Förutom statistik, resultat och skolans sociala aspekt, finns en tydlig etablerad bild av svenska 

skolan som i kris. Till exempel skriver Jan Björklund (fp) om lärarnas kompetens: ”Andelen 

obehöriga lärare i svenska skolor ökar snabbt.” (DN 2004-07-02) I en annan artikel ger han en 

mer allmän syn på skolan:   

Utvärderingar visar att svensk skola både hamnat på efterkälken och del-
vis är på fel spår. (DN 2004-11-17)  

samt konstaterar att detta inte är något nytt fenomen:   

För dem som följt skolans utveckling har de växande problemen varit 
uppenbara länge. (ibid.)  

2007  

Av de 65 artiklar som vårt material består av tar 13 stycken upp temat Den allmänna bilden 

av skolan. Av dessa är två ledare, åtta är debattartiklar, en är ett inlägg och två sorteras in i 

kategorin övriga. Framträdande i artiklarna från 2007 är att skolan framställs som härjad och 

otrygg. Man anser att skolan är på väg utför, att skolan är i kris. Vänsterpartiet argumenterar 

för förändring och vill lägga om sin skolpolitik.  

Att skolan ofta beskrivs negativt i debatten kommenterar journalisten Gert Svensson efter att 

besökt olika skolor. Han börjar sin artikel med:  

Alla verkar ha rätt att klaga på skolan. Om inte undervisningen är dålig 
så är ordningen usel. Den svenska skolan är i kris - eller?  
(DN 2007-10-23)  

Helhetsintrycket 2007 är att skolan framställs som härjad och otrygg. Statistiken visar att det 

blir värre och värre.  

Nästan var tredje lärare utsätts för våld eller hot på jobbet varje år./…/ 
De senaste åren har anmälningarna till verket mer än fördubblats och 
siffrorna pekar mot att 2007 blir värsta året någonsin. (DN 2007-09-10)  

I slutet av förra veckan kom statistik från Skolverket som visar att an-
mälningarna om kränkande behandling ökat på senare år. Störst är ök-
ningen av anmälningar som gäller att vuxna ska ha kränkt elever. (DN 
2008-02-22)  

Stockholms egna undersökningar visar att en av sex elever i Stockholms 
niondeklasser skolkar regelbundet. Han eller hon har ofta huvudvärk och 
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ont i magen, vantrivs i skolan och använder oftare droger. (DN 2008-02-
09)  

Även kunskapsmässigt beskrivs skolan som allt annat än optimal. Undersökningar används 

för att validera att skolan är på väg utför.   

Oecd:s internationella jämförelser av elever i olika länder - senast Pisa 
2006 - visar att svenska elever ligger nära genomsnittet. Det är inget att 
skämmas över. Men trenden går svagt nedåt. (DN 2008-01-03)  

De dåliga resultaten och den otrygga miljön bildar tillsammans en skola i kris. Oppositions-

borgarrådet i Stockholm, Carin Jämtin (s), konstaterar när hon presenterar sin alternativa bud-

get att:   

Det finns problem i Stockholms skolor. Segregationen och ojämlikheten 
ökar. Barn med behov av särskilt stöd drabbas av stora nedskärningar. 
(DN 2007-09-26)  

I vissa av Stockholms skolor når inte ens 50 procent av eleverna godkän-
da resultat. (ibid.)  

Även vänsterpartiet, genom partiledare Lars Ohly, diskuterar skolan och sin skolpolitik och 

argumenterar för förändring ”Vi måste kunna erkänna att dagens skola inte klarar av att ge 

alla elever den kunskap de behöver.” (DN 2007-11-10) Han skriver vidare att ”Skolan ska ge 

alla barn och ungdomar rätten till kunskap. Dagens skola uppnår inte alltid denna målsätt-

ning.” (ibid.) Dock skriver han även att han inte vill medverka till svartmålningen av skolan 

och att:  

Den svenska skolan har många förtjänster. Lärare och annan personal gör 
oftast ett fantastiskt arbete med att ge våra barn och ungdomar kunskap 
för livet. (DN 2007-11-10)  
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Jämförelser

 
Jämförelse Tema 1 Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll  

Det skrivs redan 2004 om kunskap och fostran som skolans två uppdrag. Att skolan bör röra 

sig mer mot kunskap finns där, men det är fortfarande en debatt. Kunskapsfokuset är mycket 

tydligare och mer uttalat i artiklarna från 2007. Det senare året fortsätter den borgerliga reger-

ingen, via folkpartiet, sin skolpolitik bort från ”flumskolan”, samtidigt som socialdemokrater-

na rannsakar sig själva och argumenterar för en ny, mer kunskapsfokuserad politik.   

Den sociala skolan skildras tydligt 2004 då skolan ska ta stort ansvar för elevernas psykiska 

välmående och lärarna beskrivs agera både kompis och kurator. Detta år kommer också upp-

maningen att skolan bör servera frukost. Det sociala ansvaret är inte lika påtagligt i artiklarna 

från 2007, utan här diskuteras mer den samhälleliga biten som till exempel åtgärder vid skolk 

och bekämpandet av fetma hos skolbarn.   

I artiklar från båda åren kan man se att skolan anses behöva kompensera för hemmets brister. 

Detta syns både i artikeln som tar upp att eleverna inte hinner äta frukost och därför presterar 

sämre och i artiklarna som handlar om att skolan ska gå in och stötta de elever som har 

psykosociala problem (2004) och att föräldrar inte längre rör på sig med sina barn (2007).  

Jämförelse Tema 2 Kursplan/läroplan/mål  

Under de två åren vi har undersökt har det visat sig att det finns olika uppfattningar av Lpo94, 

kursplanerna och målen i dessa. Den största skillnaden mellan de två åren är att socialdemo-

kraterna har gått från att 2004 hålla fast vid läroplanen och upplägget för skolan till att 2007 

säga att deras egen skolpolitik är misslyckad och måste förnyas genom tydligare kunskaps-

krav. Folkpartiet har hållit samma linje under de båda åren. De menar att läroplanen måste 

skrivas om och att det ska bli tydligare kunskapskontroller, i form av fler nationella prov.  

Vi ser att de partier, som är aktiva i debatten 2007, anser att skolan är ett misslyckande vad 

gäller måluppfyllelse, vilket är en förändring av bilden från 2004, då det enbart var folkpartiet 

som formulerade detta. I och med att socialdemokraterna tillsatte en utredning av skolan och 
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fick svar från den under 2007, kunde inte heller de blunda för kritiken; att läroplanen och 

kursplanerna anses otydliga. Det betyder att debatten om skolan förändrades. Det första året 

fanns det delade meningar om hur skolan fungerar och vad politikerna har för ansvar, alltså en 

politisk debatt. Under det andra året handlade det mer om att skolan har misslyckats och där-

för nu måste förändras.  

Den ekonomiska aspekten på skolan tas upp under båda åren, dels i form av politiker i opposi-

tion som säger sig vilja lägga mer pengar på skolan än de styrande, och dels i form av fackliga 

företrädare som säger att förändring inte kan ske utan ekonomiska satsningar.  

Jämförelse Tema 3 Begreppet kunskap  

För att få en övergripande bild av artiklarna gjorde vi en sökning på kunskap i Word på re-

spektive år. Det visade sig vara stor skillnad mellan åren. Sökningen 2004 resulterade i 107 

träffar medan resultatet 2007 var hela 186.   

En likhet mellan de båda åren är hur de som skriver använder sig av begreppet ”kunskap”, det 

definieras i stort sett aldrig. Det diskuteras om mer kunskaper, bättre kunskaper eller fel kun-

skaper men preciseras aldrig. Däremot skiljer det sig hur de som skriver formulerar sig. Be-

greppet att ge kunskap är frekvent 2007 men förekommer endast ett fåtal gånger artiklarna 

från 2004.  

Vi ser en skillnad i hur föräldrar, pedagoger och politiker ser på kunskap och vad som anses 

vara viktigast. Föräldrar vill i första hand ha trygghet för sina barn medan de övriga, framför-

allt politiker, hävdar att kunskap ska gå före allt. Detta skiljer sig inte nämnvärt mellan åren.   

Under 2004 är det i stort sett bara folkpartiet som hävdar att kunskap borde vara skolans prio-

ritet och att så inte är fallet. Under 2007 är alla politiker överens om att det ska vara så, och de 

som inte tyckte så tidigare är de som förlorade makten i valet 2006. Den nya oppositionen går 

ut och säger att de hade fel fokus när det gäller skolan och att kunskap nu kommer att vara det 

viktigaste.  
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Jämförelse Tema 4 Den allmänna bilden av skolan  

När det handlar om den allmänna bilden av skolan som målas upp så skiljer den sig inte sär-

skilt mellan åren. Man konstaterar dåliga resultat, skolan förmedlas vara otrygg och inkapabel 

att hantera mobbning och skolk. I båda årens artiklar kommer resultat från PISA. Det läggs 

dock mycket större fokus på undersökningar i 2004.   

Under det senare året diskuteras debatten om skolan, vänsterpartiet anser att det sker en 

svartmålning av skolan som de inte vill medverka i, och i en artikel kommenteras att skolan 

alltid framställs vara i kris på det ena eller andra sättet.  

Folkpartiet är tydliga med att visa sin syn av skolan under 2004, genom att konstatera att sko-

lan har ”hamnat på efterkälken” (DN 2004-11-17). Denna syn är densamma 2007.  

2004 diskuteras lärares utbildning och kompetens mycket, delvis av folkpartiet som konstate-

rar att andelen obehöriga lärare ökar. Den andra delen handlar om lärares ansvar och möjlig-

heter att hjälpa socialt; att lärarna saknar utbildning för att hantera psykosociala problem och 

elevvård, anser BRIS. När det gäller den sociala biten 2007 är lärarna inte längre i fokus, utan 

här konstateras istället att kränkande behandling ökar. Här handlar det sociala mer om skolk, 

våld och kränkningar, även mot lärare.    
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Analyser  

Analys Tema 1: Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll

  
Debatten om skolans uppgift som vi kan skönja är inte ny. Redan på 60-70 talet diskuterade 

kunskapsskolan detta dilemma. Wiklund (2006, s. 150) skriver i sitt kapitel Kunskap/fostran om 

att debatten om skolans huvudsakliga uppgift är klassisk. Hon har, liksom vi, sett att man i 

diskussionen tenderar att betona kunskapsuppdraget:   

I materialet etableras strävan att skolan ska återgå till sin centrala huvud-
uppgift genom att sätta basämneskunskapen i fokus som en given san-
ning. (Wiklund, 2006, s. 172f)  

En del av denna debatt behandlar svårigheterna med att bestämma var skolans ansvar slutar. 

Tydliga tendenser finns att skolan får överta det som tidigare odiskutabelt var hemmets lott. 

Detta ser vi i artiklarna som tar upp skolans ansvar för fetma, skolk och andra sociala pro-

blem.   

Intressant att fundera över är skolans (och lärares) övergripande roll. Var går gränsen mellan 

skola och hem, mellan undervisning och uppfostran? Ibland kan man urskilja idén att skolan 

har ansvar för allt, att lösa alla samhällets problem. Hemmens ansvar för eleverna kommer i 

skymundan. Var finns föräldrarna i debatten, har inte de några skyldigheter? Skillnaden mel-

lan fostran och uppfostran är inte helt klar i debatten. I skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) 

definieras tydligt uppdraget skolan har att fostra unga. Det verkar dock som att dessa två be-

grepp flyter samman. Vi anser att skolans fostransuppdrag (värden, traditioner) är mycket 

viktigt, men att det inte ska förväxlas med uppgiften att lära barn att komma i tid, bordskick 

och allmänt hyfs (uppfostran).   

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa. (Skolverket, 2006a, Lpo94,)  

Wiklund skriver att i hennes material ses fostransbegreppet som relativt brett och innefattar 

uppfostran, något som egentligen inte är lärarens uppgift men som denne ändå tvingas in i, 

vilket leder till lägre status för lärarkåren. Hon skriver vidare att detta ansvar snarare beskrivs 
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tillhöra hemmen. Wiklund redogör för att läraren går utanför sin roll när dessa uppgifter ut-

förs. (Wiklund, 2006, s. 196f)  

Grunden för denna diskussion kan belysas med följande fråga: Ska skolan lösa samhällets 

problem underifrån, eller får man acceptera att de problem som finns i samhället även finns i 

skolan? ”Detta utgör på så vis en aspekt av synen på utbildning som lösningen på diverse (om 

inte samtliga) samhällsproblem.” (Wiklund, 2006, s. 59)  

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbe-
te med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännan-
de människor och samhällsmedlemmar. (Utbildningsdepartementet, 
Skollagen, 1 kap, 2 §)  

Frågor som mobbning, psykisk ohälsa och skolk är mycket framträdande. Främst ifrågasätts 

lärarkårens kapacitet att hantera detta.   

Analys Tema 2: Kursplan/läroplan/mål

  

I demokratiska länder är det påfallande hur innehållet i värde-
förmedlingen dominerar den skolpolitiska diskussionen. I Sverige tende-
rar oppositionen att hävda det kognitiva kunskapsstoffet och att vilja tona 
ned värdeförmedlingen medan de regeringsbärande partierna värnar om 
värdeförmedlingen. (Linde, 2006, s. 37)  

I jämförelsen mellan åren sker just detta, då socialdemokraterna helt håller läroplanen om 

ryggen under sin regeringstid, men när de hamnar i opposition gör en kovändning och vill 

ändra sitt fokus. Dock ser vi ännu inga tendenser av detta hos den nya regeringen, som fortfa-

rande vidhåller kunskapsfokus.  

Vi ser att det under 2004 fortfarande är en debatt om hur det står till i skolan och hur målupp-

fyllelsen ser ut, medan 2007 är alla överens om att det går dåligt i skolan, och att debatten då 

istället handlar om läroplanens vara eller inte vara. Den negativa bild av skolan som främst 

målades upp av folkpartiet 2004 verkar 2007 ha blivit allmän.  

Och folkpartiets talesman i skolfrågor, Jan Björklund, skriver den ena 
debattartikeln efter den andra, där han serverar enkla recept på proble-
men i dagens skola. (Ljunghill, 2006, s 8)  

Debatten om läroplanen sker främst inom politiken. Resultat från olika undersökningar såsom 

PISA, används som symtom på att kunskapsnivån är för låg, och orsaken till sjukdomen be-
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skrivs delvis vara otydliga mål och luddiga läroplaner. Trots att politikerna dominerar är även 

lärarkåren involverad och det framgår att osäkerhet kring hur läroplanen och kursplanerna ska 

tolkas finns även där. Medicinen anses vara ny läroplan med tydligare mål och fler kunskaps-

kontroller.  

Vi ser att det finns en stor förvirring kring de olika styrdokumenten. Begreppen används slar-

vigt, och många syftar på andra dokument än de säger. Målen beskrivs som otydliga av prin-

cip alla, och här tas gärna Lpo94 upp som exempel. Det glöms dock bort att de mer konkreta 

målen återfinns i kursplanerna. Vi anser att målen i kursplanerna inte alls förtjänar sitt dåliga 

rykte. För att återkoppla till artikeln som behandlar klassikerläsning (DN 2004-09-14) har vi läst 

kursplanen för svenska, där det bland annat står:   

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 
Elevens skall 

- kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Nor-
den och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om 
allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 
reflektera över det 

- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt 
samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand 
och med dator (Skolverket, 2000)  

Dessa mål anser vi är mycket tydligare och mera konkreta än vad den bild av dem som fram-

tonar i artiklarna låter påskina. Lärare med sin yrkeskompetens har antagligen lättare att tolka 

dessa mål än politiker som snarare är insatta i skolsystemet än i skolundervisningen.   

Lindensjö och Lundgren skriver att om att när samhället förändras negativt, till exempel att 

arbetslösheten ökar, minskar tilltron till undervisningssystemet. Förslagen på förändring inom 

skolan syftar till att återskapa den skola som existerade då den var nyttig. (2000, s. 133) Vi me-

nar att det är precis det här som folkpartiet gör, genom de förslag och åtgärder som de presen-

terar i syfte att strama åt skolan genom diverse kontroller och prov. Lindensjö och Lundgren 

skriver vidare:  

En annan möjlig väg ut ur problemen var generella lösningar som åter-
kommande angetts under 1900-talet, mer disciplin, tydligare krav och 
differentiering av elevmaterialet. Däremot presenteras inga riktigt tydliga 
förslag på lösningar eller utvägar ur ’styrningskrisen’. (ibid.)  
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Det här känner vi igen från när socialdemokraterna presenterar sin skuggbudget i Stockholm, 

där det pratas mycket om att man ska satsa på skolan, men det ges inga konkreta förslag på 

hur detta ska ske.  

Analys Tema 3: Begreppet kunskap

  

I tidigare läroplaner beskrevs inte begreppet ”kunskap” explicit, utan stod underförstått för 

faktakunskaper. (Gustavsson, 2005, s. 64) Senare har det lagts mer vikt på processen och man 

pratar om de fyra F:n, det vill säga Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. (Allard, Måhl, 

och Sundblad, 1994, s. 124) När nu debatten så aktivt beskriver behovet av kunskap, blir vi osäkra 

på vad som menas. Är det den ”gamla” definitionen eller den mer ”moderna”?  

Redan när Lpo94 kom, fick den kritik för dess vaga formuleringar. Allard med flera är några 

som kritiserar, och de vill med sin bok om kunskapsrelaterad betygssättning ge underlag för 

en diskussion om hur man ska arbeta med styrdokumenten:  

När begreppet faktakunskaper blir så vagt att det rymmer vilka kunska-
per som helst, går det inte att kritisera. Det betyder ingenting. Ett sådant 
begrepp går inte att använda som redskap för tanken. Det klargör ingen-
ting och styr inte skolan i någon riktning. (Allard m fl, 1994, s. 125)  

2004 får lärarutbildningen utstå hård kritik från både politiker och fackförbund. Den utmålas 

som dålig och otillräcklig vad gäller ämneskunskaper. Lena Fejan Ljunghill och Sten Svens-

son kommenterar debatten och anser att den är missvisande. Hon refererar till professor An-

ders Fransson, medlem i Högskoleverkets bedömargrupp, som efter utredningen sa: ”Den här 

reformen har sina svagheter och brister, men den är på väg att bli en succé”. (2006, s. 74)  

Den odefinierade kunskapen är ett centralt tema i båda årens debatt. Det är många fina ord, 

men vad talar de egentligen om? Olsson, Reuterstrand och Wigerfelt diskuterar i Kritisk Ut-

bildningsskrift att detta förekommer:  

”Alla partier säger sig vilja satsa på kunskap. Inget kan väl förvåna mind-
re. Kunskap är ett lika självklart begrepp som demokrati. Och samtidigt 
lika intetsägande. ”(2005, s. 45)  

Olsson med flera gjorde 2005 en undersökning med syfte att definiera de olika partiernas kun-

skapssyn. Resultaten de fick fram visar, menar de, att utbildningspolitiken blivit avideologise-
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rad. Samtidigt menar de att politiker och media, framförallt i valrörelsen, fokuserar på skolan. 

(2005, s. 45) Det här ser vi framför allt i artiklarna från 2007, då alla partier i princip har samma 

agenda och de partipolitiska ideologierna inte längre framträder tydligt.  

Det talas mycket om att lärarna ska ge kunskap och att eleverna ska få kunskap. Denna bild 

anser vi visa på ganska traditionella tankar, det som sägs är att kunskap (relativt enkelt) kan 

överföras. Idag vet vi att det inte är så lätt! Ingrid Carlgren menar att hur vi ser på kunskap har 

genomgått en förändring. I det tidigare synsättet är kunskap förknippat med fakta, medan kun-

skap nu anses vara starkt förankrat i ett sammanhang. (Skolverket, 2007b, s. 110) Utifrån detta 

frågar vi oss om kunskap verkligen kan ges och fås, utan måste kanske snarare erövras.  

Analys Tema 4: Den allmänna bilden av skolan

  

Vi kan konstatera att det inte är en särskilt positiv bild av svenska skolan som förmedlas. 

Många artiklar presenterar resultat från olika undersökningar om kunskaper, betyg, vanor och 

åsikter bland elever och svenska folket i allmänhet. I princip ingen av artiklarna 2004 presen-

terar något resultat som tyder på att skolan fungerar bra, att eleverna har större kunskaper eller 

trivs bättre. Dock tar artikelserien Att vända en skola från 2007 upp vissa positiva aspekter.  

Ljunghill, som anser att en nidbild av skolan återfinns i skoldebatten i allmänhet och i Dagens 

Nyheter i synnerhet, argumenterar för att endast de negativa resultaten får uppmärksamhet i 

media, medan undersökningar med goda resultat för Sverige i princip inte presenteras alls. Ett 

exempel är:  

I slutet av september 2005 publicerades två internationella rapporter som 
bland annat har granskat hur de svenska och nordiska utbildningssyste-
men står sig i konkurrensen. Det ena kom från FN-organet Unctad7 som 
konstruerat ett innovationsindex som ska spegla ländernas utbildningsni-
vå och styrka inom forskning och utveckling. Där ligger Sverige på för-
sta plats, tätt följt av Finland, USA, Danmark och Norge. (Ljunghill och 
Svensson 2006, s. 97)  

Överhuvudtaget kan man se att de som skriver drar ganska stora slutsatser av varje litet delre-

sultat. Läser man kritiskt ser man hur statistik kan missvridas och utnyttjas. Vi kan tänka oss 

att det är lätt för läsarna att acceptera det som står, eftersom författarna vrider till allt och 

                                                

 

7 Unctad United Nations Conference on Trade and Development, FN:s konferens om handel och utveckling  
(NE 2008-05-21) 
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skriver så skickligt argumenterande att den som inte är insatt i ämnet inte har några skäl eller 

möjligheter att väja sig mot texten.   

Undersökningar används för att övertyga läsarna om den svenska skolans misslyckande och 

det görs ständigt internationella jämförelser. Forskarna från IEA8, som gör TIMSS, vill dock 

inte att resultaten ska användas för detta, utan vill istället försöka kartlägga vilka faktorer som 

påverkar resultaten. (Ljunghill och Svensson, 2006, s. 98 )  

Det är en skola på väg nedåt som illustreras under båda åren. Folkpartiet dominerar debatten 

och gör sin bild av skolan till sanning.   

Även Wiklund har noterat att skolan beskrivs vara i kris:  

Ett tema jag ofta återkommit till och som ständigt upprepas i mitt materi-
al är konstruktionen där skolan är i förfall. Olika typer av brister framträ-
der i samband med detta som utmärkande för skolans tillstånd i det sena 
1900- talet. Återkommande omtalas brister i elevernas kunskaper, brister 
i ordning och reda, brister på värden och normer, kravlöshet, slapphet 
och flum. (Wiklund, 2006, s. 172f) 

                                                

 

8 IEA är en internationell organisation som genomför studier för att jämföra länders skolsystem.  
(Skolverket 2008) 



 

37

 
Slutsatser  

Den uppfattning vi hade före vår undersökning, att den bild av skolan som förmedlas i media 

inte är särskilt positiv, verkar bekräftas i undersökningen. När en artikel för en gångs skull 

behandlar skolan på ett positivt sätt så skrivs det i kontrast till att allt annat är så dåligt.  

En av den viktigaste, och största skillnaden, som vi kan konstatera är hur den allmänna bilden 

av skolan har förändrats mellan de två åren. 2004 är det en stor debatt om hur dålig skolan är, 

och flera undersökningar visar på dåliga resultat. Den här debatten har försvunnit 2007. Här är 

det som om alla är överens om att skolan är dåligt organiserad, har dåliga resultat och så vida-

re, och att en förändring, utan tvekan, är nödvändig. Debatten handlar nu om vad som ska 

göras, och alltså inte längre om det behöver göras något.   

Tittar man på vilka som styr debatten båda åren är det tydligt att det är folkpartiet. De har 

samma politik och åsikter 2004 som 2007 och genomför sina förslag då. Socialdemokraterna 

är relativt aktiva i debatten när de styr (2004) men när de hamnar i opposition är de självkri-

tiska och ifrågasätter inte nämnvärt den borgerliga skolpolitiken, utan diskuterar istället hur de 

ska ändra sin egen.  

Alla verkar vara överens att fokus i skolan fram till nu legat på omsorg och att det istället bor-

de vara kunskap. Fokuseringen på omsorg går igen i några av de teman vi presenterat, som till 

exempel i Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll och i Begreppet kunskap. Vi tycker oss se att 

omsorgsfokuseringen beskrivs vara den största orsaken till den dåliga skolan/skolan i 

kris/skolans problematik.  

Slutligen vill vi återknyta till vårt syfte med den här undersökningen. Utifrån vår analys kan 

vi konstatera följande:  

Utifrån resultatet av Tema 1: Skolans uppdrag/ansvar/uppgift/roll har vi sett att skolan be-

skrivs ha två uppdrag, nämligen att förmedla kunskap samt att fostra demokratiska medborga-

re. Skolan har ett stort socialt ansvar, och det debatteras vad som ingår i det ansvaret. 2004 

existerar fortfarande debatten om skolans huvudfokus, kunskap eller omsorg. 2007 är debatten 

över – kunskap ska vara fokus. Under båda åren kan man se att skolan anses behöva kompen-
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sera för hemmets brister. I nästa tema Kursplan/läroplan/mål beskrivs målen som luddiga, 

otydliga och att vara i behov av förändring. Vad gäller målen ser vi en skillnad mellan de 

båda åren, då det 2004 råder oenighet kring behovet av ny läroplan, medan behovet är konsta-

terat 2007. I temat Begreppet kunskap definieras aldrig kunskap och beskrivs vara lösningen 

på skolans problem. Den största skillnaden mellan åren är frekvensen av begreppet ”kun-

skap”. Det används betydligt oftare 2007. När vi slutligen tittat på Den allmänna bilden av 

skolan konstaterar vi att skolan beskrivs mycket negativt och som i kris. Det presenteras dåli-

ga resultat både vad gäller kunskap och det sociala klimatet, och bilden skiljer sig inte nämn-

värt mellan åren.  
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Diskussion   

Även om vi redan besvarat frågorna i vårt syfte, så finns det vissa saker i vårt material som vi 

vill lyfta lite extra och diskutera friare. Skolpersonalens och politikernas olika prioriteringar 

och att lärarna inte omnämns explicit är något vi tar upp. Vi diskuterar vidare att skolans an-

svar är så svårdefinierat och svårt att avgränsa; att PISA inte förekommer i debatten 2007 och 

till sist skriver vi om hysterin kring kunskapsfokuset.  

Vi ser att framförallt folkpartiet, men även socialdemokraterna, vill strama åt skolan genom 

mer kontroller, ökat antal nationella prov, tidigare betyg och så vidare. Intressant kan vara att 

titta på vad lärarna själva anser vara viktigt för skolan. Lärarförbundet har 2007 tillsammans 

med Sveriges elevråd – SVEA och Lärarförbundets skolledarförening gjort en undersökning 

bland lärare som sitter i lokalavdelningsstyrelserna. Lärarna fick ta ställning till, och värdera 

18 olika förslag som rör skolan. Lärarna ansåg att ”Det ska finnas extra resurser för den elev 

som behöver extra stöd” och ”Andelen utbildade lärare ökar” var viktigast medan ”Införan-

det av nationella prov i år 3” och ”Införande av betyg i tidigare år” hamnade i botten av 

prioriteringarna. (Lärarförbundet, 2007) Vi ser en markant skillnad mellan vad politiker (såsom 

det debatteras i DN) och de som arbetar inom skolan ser som lösningen på skolans problem. 

Lärarna vill snarare lösa sin och elevernas arbetssituation medan politikerna vill kontrollera 

att eleverna lär sig det de ska lära sig. Lärarna vill ha mer resurser för att kunna utföra sitt 

arbete medan politikerna inte litar på att lärarna gör sitt jobb och istället lägger pengarna på 

att utöka kontrollerna. Kan det vara så att lärare och politiker försöker åtgärda olika problem? 

Enligt en undersökning om attityder till skolan som Skolverket gjorde 2006, framkommer att 

”Lärarnas förtroende för skolpolitiker såväl på kommunal- som riksnivå är mycket lågt.” 

(2006b, s. 95) Vi tror, att skillnaden mellan vad lärare och politiker vill, kan vara ett av skälen 

till detta. Ljunghill och Svensson skriver att: “ju längre ifrån skolan man är desto sämre är 

den”. (2006, s. 20) I boken handlar det om föräldrars inställning till skolan, men det kan även 

appliceras på skolpersonal och politiker. Den senare kategorin är ju betydligt längre bort från 

skolan och framställer också situationen som mer problematisk.   

Lärarna omnämns knappt i debatten och det läggs inget explicit ansvar på dem utan orsaken 

till ”den dåliga skolan” är den tidigare dåliga skolpolitiken, en bristfällig lärarutbildning och 
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luddiga styrdokument. Dock nedvärderas lärarna genom att lärarkåren beskrivs bestå av 

många obehöriga och nyutbildade med otillräckliga ämneskunskaper.   

Efter att ha genomfört vår undersökning frågar vi oss hur långt skolans ansvar egentligen 

sträcker sig? Som beskrivits ovan tar skolan ett mycket stort ansvar för eleverna i stort. I da-

gens samhälle är vi alla mycket upptagna och vi ser en tendens till ett nytt föräldraskap, att få 

barn idag betyder inte nödvändigtvis att man ändrar sin livsstil. Tidsbrist är ett vanligare pro-

blem hos familjerna, vilket gör att skolan blir kompensatorisk. Samtidigt som fina ord om 

kunskap, nya reformer och ändrat fokus lanseras, så läggs också en mängd detaljstyrande för-

slag om vilka rutiner skolan ska vidta vid skolk. Vi ser att psykosociala problem ökar bland 

unga och att skolan även där ska ta ett ansvar. Skolan ska också förebygga segregation och 

bekämpa klasskillnader. Lena Hallengren, dåvarande förskole- och ungdomsminister (s) dis-

kuterar skolans uppgift på invigningen av Skolforum 2004. Hon anser att skolan givetvis ska 

förmedla kunskap men fortsätter ”Men som socialdemokrat ser jag framför allt utbildnings-

väsendet för att skapa social rättvisa.” (Olsson m fl, 2005, s. 41) Även om vi självklart är med-

vetna om att skolan är och bör vara en samhällsaktör så reagerar vi när vi ser att man inte upp-

fattar samhällets del i problemen i skolan, utan snarare anser skolans del i samhällets problem. 

Vi tror att skolan speglar samhället och att man får acceptera att de problem som finns i sam-

hället även återfinns i skolan.  

Vi vill återknyta till vad som vi uppfattar som en stor förvirring kring begreppen fostran, upp-

fostran och omsorg, begrepp som är frekventa i vår resultatdel. Begreppen flyter in i varandra 

och därför vill vi ge en bild av hur vi tolkar dem. Fostransuppdraget är tydligt och handlar 

främst om att överföra värden och traditioner. Dock har ju skolan även ett ansvar att ta hand 

om barnen/eleverna när de är i skolan och se till att de får sina grundläggande fysiska och 

psykiska behov tillgodosedda. Skolan ska även skapa ett bra arbetsklimat baserat på trygghet 

och respekt. Detta tolkar vi mer som ett omsorgsuppdrag. Det vi vänder oss emot, är att sko-

lan även får ta ett uppfostrande ansvar, och blir kompensatorisk när den till exempel ska täcka 

upp för hemmets eventuella brister.   

Artiklarna från 2004 tar, som vi skrivit ovan, upp otaliga undersökningar och resultat för att 

visa på elevernas bristande kunskaper. Främst är det PISA 2003 som refereras till eftersom 

den rapporten kom i början av 2004. Detta i sig är inte särskilt konstigt. Dock ställer vi oss 

frågande till varför inte resultat från PISA 2006 redovisas 2007! Vår teori om varför detta inte 
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är fallet är att man då inte längre har ett behov av resultat för att bevisa att kunskaperna för-

sämras och att skolan är ”dålig”. Den synen är redan vedertagen 2007 och därför presenteras 

inte undersökningsresultat med samma iver.   

En sista fundering som vi har haft med oss under lång tid är den allmänt vedertagna idén om 

att kunskap ska rädda skolan och Sverige. Hela tiden skrivs det om att skolan måste fokusera 

på kunskap. Det här är för oss självklart och vi förstår inte riktigt problemet. Vi undrar vad 

politikerna tror att lärare och elever gör i skolan hela dagarna, om de inte fokuserar på kun-

skap?  

Förslag till vidare forskning

  

Under vårt arbete har vi insett den stora potential vårt material har. Vi skulle kunna skriva i 

princip hur mycket som helst om dessa artiklar och man skulle kunna använda dem till många 

olika undersökningar. Intressant vore givetvis att göra samma undersökning som vi gjort, men 

använda andra publikationer, såsom de andra stora rikstäckande tidningarna, lokaltidningar 

eller olika magasin som beskriver skolan eller de båda lärarförbundens egna publikationer. 

Det kan finnas poänger med att avgränsa ytterligare och därigenom få ett mindre omfattande 

material, för att lättare kunna få en överblick. Man skulle också kunna ta ett av de teman vi 

presenterat och fördjupa sig i det, det vill säga göra en lodrät analys (Thomsson, 2002, s. 153ff) 

och utvidga undersökningen med år och/eller publikationer.   

 Avslutningsvis

  

Vår bild av mediedebatten av skolan när vi gick in i den här undersökningen var att den var 

väldigt negativ och ofta missvisande. Tyvärr kan vi såhär i efterhand konstatera att vår ut-

gångspunkt i mångt och mycket faktiskt visade sig stämma. Exemplen på artiklar som beskri-

ver skolan i positiv dager är få.   

Vi hoppas att vi med detta arbete har hjälpt till att belysa debatten om skolan och att vi har 

bidragit till en mer mångfasetterad bild. Vi önskar att de som är verksamma i skolan tar en 

aktivare roll för att skapa en mer nyanserad debatt. Detta tror vi är en nödvändighet för att 

vända den negativa trenden. 
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Materialredovisning

  
2004 

2004-03-09 (deb) Eva Lis Preisz. Lärare får sköta städningen. 

2004-03-13 (deb) Thomas Östros. Större frihet gynnar invandrarelever. 

2004-05-14 (deb) Metta Fjelkner. Sparchock mot skolan. 

2004-05-23 (inl) Helena Öberg. Engagerade föräldrar minskar skolket. 

2004-07-02 (deb) Jan Björklund. Åtta av tio nya lärare outbildade. 

2004-07-07 (deb) Eva Fernvall. Få litar på dagens skola. 

2004-08-11 (led) DN. Skolvision som föder bedrägeri. 

2004-08-31 (övr) Gert Svensson. Flextid bra för trötta ungdomar  

2004-09-14 (övr) Annika Persson. Läsa för livet 

2004-09-28 (inl) Lenita Jällhage. Matte ska bli ett ämne att räkna med. 

2004-11-08 (deb) Göran Harnesk, Karin Johansson. Nya lärare dåligt rustade för att hindra mobbning. 

2004-11-16 (deb) Metta Fjelkner. Var femte lärarstuderande dömer ut hela utbildningen.  

2004-11-17 (deb) Lars Leijonborg, Jan Björklund. Vår reform av skolan blev ett misslyckande. 

2004-11-18 (led) DN Tydliga krav i skolan är grunden för det nya  

2004-12-07 (inl) Helena Öberg. Svenska skolelever har halkat efter. Nedslående resultat i stor undersökning.   

Skolministern redo stoppa mobiler 

2004-12-08 (led) Johannes Åman. Sverige får försöka lära av de bästa.  

2004-12-11a (led) Johannes Åman. Skolministerns betygspolitik en dålig kompromiss 

2004-12-11b (inl) Gunnar Jonsson. Det är för lite fokus på kunskaper i skolan 

2004-12-15 (led) DN En övning i konsten att lägga ihop två och två  

2004-12-18 (led) Hans Bergström. Lär av den finska skolpolitiken. 

2005-02-17 (led) Johannes Åman. Viktiga insikter om skolan hamnar i skuggan  

2007 

2007-04-14 (deb) Ylva Johansson. Vårt parti har misslyckats att ge skolan rätt fokus. 

2007-05-04 (led) Olof Wijnbladh. Fler nationella prov ska få eleverna att skärpa sig 

2007-05-05 (led) DN Krav som ger frihet 

2007-07-18 (deb) Klas Elm, Niklas Wikegård, Blossom Tainton, Niklas Jihde, Zinat Prizadeh, Niklas Kronwall,   

David Lega, Johan Ryström, Björn Ekblom, Alhadji Jeng, Susanna Kallur, Niclas Alexandersson,   

Anders Raustorp, Åke Sandström, Sven Bergström, Björn Hällgren, Pernilla Wiberg, Mats Börjesson,   

Suzanne Lundvall. Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma. 

2007-07-29 (led) DN Viktens vikt 

2007-08-13 (deb) Dan Jönsson. Tio tusen barn skolkar minst en dag i veckan. 

2007-08-18 (led) DN Lär av Persson 
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2007-09-11 (deb) Metta Fjelkner. Elever med särskilt stöd klarar ändå inte skolan. 

2007-09-10 (inl) Emma Härdmark, Lenita Jällhage. Var tredje lärare utsatt för våld eller hot. Arbetsmiljöverket:   

"Anmälningarna är bara toppen av ett isberg". 

2007-09-26 (deb) Carin Jämtin, Roger Mogert. Vi satsar 421 miljoner mer än alliansen på skolorna. 

2007-10-12 (deb) Thomas Johansson; Anna Ljungdell, Jens Sjöström, Camilla Janson, Robert Noord,   

Olle Jansson, Eva Eriksson. Dags att sätta punkt för den nioåriga grundskolan. 

2007-10-16 (deb) Metta Fjelkner, Eva Lis Preisz. Vårt utbildningssystem håller på att haverera 

2007-10-23 (övr) Gert Svensson. ATT VÄNDA EN SKOLA: Jag känner att lärarna här tycker om mig.  

2007-10-24 (övr) Thomas Lerner. ATT VÄNDA EN SKOLA: Omtanke och respekt höjer betygen 

2007-10-25 (insidan) Gert Svensson. ATT VÄNDA EN SKOLA: Bra lärare tänder elevens gnista 

2007-10-30 (övr) Gert Svensson. ATT VÄNDA EN SKOLA: Med tilltron växer förmågan 

2007-10-31 (övr) Gert Svensson, Thomas Lerner. ATT VÄNDA EN SKOLA: Mina barn tycker om nästan   

alla sina lärare. 

2007-11-10 (deb) Lars Ohly. Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad 

2007-12-29 (deb) Mona Sahlin, Eva-Lis Preisz, Marie Granlund, Metta Fjelkner. Slopa tidiga betyg så kan vi   

göra upp.  

2008-01-03 (led) DN, Betygen spökar igen. 

2008-01-16 (inl) Lenita Jällhage. "Betyg" från ettan i höst. 

2008-02-09 (deb) Ulf Kristersson, Lotta Edholm. Låt tvångshämta elever som skolkar från skolan. 

2008-02-22 (led) Johannes Åman. Kränka de kränkta    


