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Abstract 

The aim of this paper is to deepen the understanding of the school debate in Sweden by focusing 

on one of the key topics of the debate, namely the allegedly threatened equality and equity of 

the education system. This debate circles around two aspects: (1) The quality of the education 

is to be the same at all schools, independent of geographical location or provider. (2) A fair 

grading process of the pupil’s achievements that follows the rule of law. 

The source material for the study consists of the web-based magazine Skolvärlden which is run 

by the teacher union Lärarnas Riksförbund. The magazine was chosen as the teacher union has 

developed a political program to tackle the equality and equity problems in the Swedish school. 

The research questions for the empirical examination are the following: (1) How is the debate 

about equality and equity in education described and constructed during 2018 in Skolvärlden? 

(2) What needs are to be fulfilled and what solutions are proposed by Skolvärlden to ensure an 

increase of the equity and equality in the Swedish school? 

The questions are inspired by framing theory which is used as a theoretical framework to 

explain the correlation between the answers to each question. To achieve this, the study uses a 

content analysis combined with a narrative analysis. Based on the analysis, the study answers 

a third question: (3) In which manners can the debate about equity and equality in Skolvärlden 

be an expression of ideas about justice, the governing of the school system and the school’s role 

in society? To reveal ideas about justice, John Rawls’ A theory of justice is applied to the public 

debate about equity and equality in education and the Swedish curriculum to create a theoretical 

framework. 

The study shows that the debate is constructed and described in a way that the political program 

proposed by Lärarnas Riksförbund appears as a perfect solution. The shaped narrative consists 

of decisionmakers who remain passive while teachers decry conditions for teaching and demand 

better terms to provide every pupil with quality education. While arguments about the situation 

for teachers appear, the emphasis lays on the consequences for the pupils. It is them, the articles 

claim, who are affected by the dreadful working conditions and lousy leadership. The proposed 

solution is a reformed school system which is governed and financed by the state instead of the 

current decentralized model. 

Keywords: Equality, Equity, Education, Skolvärlden, Framing theory, John Rawls, Narrative 

analysis, content analysis  
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1. Kris i skolan: Likvärdigheten i nya bottennivåer 

Skolan befinner sig i en kris. Åtminstone verkar det vara fallet om man följer den svenska 

skoldebatten. Ett särskilt uppmärksammat ämne är den svenska skolans likvärdighet.1 Under 

2018 i samband med valet till Riksdag, landsting och kommuner i Sverige har den svenska 

skolans likvärdighet debatterats flitigt. Bl.a. i samband med frågor om skolsegregationen i 

Sverige och privata aktörers uttag av vinster i skolsektorn. Likvärdighet har också diskuterats 

utifrån hur rättssäkert betygsystemet och betygssättningen är. Skolverket rapporterar 2019 att 

det mellan elevgrupper på en skola inte finns signifikanta skillnader i hur eleverna bedöms i 

förhållandena till kunskapskraven. Däremot är det en stor diskrepans mellan de betyg som lärare 

ger eleverna jämfört med vad eleverna presterar i de nationella proven. Lärares betygsättning 

skiljer sig därför åt mellan skolor. Det innebär att betyget E i skola A inte motsvarar samma 

kunskaper och förmågor som i skola B. Eleven i skola A behöver därför inte ha samma 

kunskaper som eleven i skola B har för samma betyg.2 Sammanfattningsvis innehåller debatten 

om likvärdigheten i den svenska skolan två fokusområden: 

• Likvärdig kvalitet på alla utbildningar oavsett huvudman och geografisk plats 

• Likvärdig och rättssäker betygssättning och bedömning av elevers kunskaper och 

förmågor 

Likvärdighetsdebatten kan därför sägas spegla både ett grundläggande problem inom 

skolväsendet och ett allmänt skolpolitiskt misslyckande. För i grunden har två fundamentala 

rättviseideal för samhället ställts på spel. Den här studien kommer att fördjupa sig i debatten 

utifrån ett lärarfackligt perspektiv för att synliggöra vilka idéer om rättvisa som hotas. Vidare 

kommer frågor som rör skolans styrning och roll i samhället besvaras utifrån detta. Lärarnas 

Riksförbunds webbaserade medlemstidning Skolvärlden är intressant att studera i detta 

avseende eftersom förbundet har utformat ett politiskt åtgärdsprogram för att komma till bukt 

med likvärdighetsproblematiken och därmed indirekt även orättvisorna. 

                                                 
1 Se exempelvis: Emil Hedman, OECD: ”Ojämlikheten i svensk skola kan bli förödande”, 2019-04-05, 

Skolvärlden. tillgänglig via: https://skolvarlden.se/artiklar/oecd-ojamlikheten-i-svensk-skola-ar-forodande 

[2019-05-02].; Åsa Fahlén, ”Statsbidrag för likvärdighet i skolan används till annat”, Dagens nyheter, 2019-04-

23, tillgänglig via: https://www.dn.se/debatt/statsbidrag-for-likvardighet-i-skolan-anvands-till-annat/ [2019-05-

02].; Leif Lewin, ”Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande”, Dagens nyheter, 2014-02-10, tillgänglig 

via: https://www.dn.se/arkiv/debatt/kommunaliseringen-av-skolan-ar-ett-misslyckande/ [2019-05-02]. 
2 Skolverket, Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor, jämförelser mellan betyg och 

nationella prov i årskurs 9, 2019, tillgänglig via: 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/analyser-av-likvardig-betygssattning-mellan-

elevgrupper-och-skolor [2019-04-29] sid. 5. 

https://skolvarlden.se/artiklar/oecd-ojamlikheten-i-svensk-skola-ar-forodande
https://www.dn.se/debatt/statsbidrag-for-likvardighet-i-skolan-anvands-till-annat/
https://www.dn.se/arkiv/debatt/kommunaliseringen-av-skolan-ar-ett-misslyckande/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/analyser-av-likvardig-betygssattning-mellan-elevgrupper-och-skolor
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/analyser-av-likvardig-betygssattning-mellan-elevgrupper-och-skolor
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en fördjupad diskussion om vad likvärdighetskrisen består 

av och vad som krävs för att lösa den ur Skolvärldens perspektiv. De vägledande 

frågeställningarna för den undersökningen är därför följande: 

1. Hur gestaltas och konstrueras debatten om den svenska skolans likvärdighet i 

Skolvärlden under 2018? 

2. Vilka behov behövs fyllas och vilka lösningsförslag föreslås i Skolvärlden för att öka 

den svenska skolans likvärdighet? 

Nästa steg i studien är att sätta den empiriska studien i en större utbildningspolitisk kontext. 

Undersökningens resultat används för att analysera vilka idéer om rättvisa, skolans styrning och 

dess roll i samhället som framträder i debattens narrativ. Detta leder till studiens tredje och sista 

frågeställning: 

3. På vilket sätt kan debatten i Skolvärlden om den svenska skolans 

likvärdighetsproblematik ge uttryck för idéer om rättvisa, hur skolan bör styras och 

skolans roll i samhället? 

1.2 Likvärdighetens betydelse för den svenska skolans självbild 

Varför väcks ett sådant engagemang i debatten om den svenska skolans likvärdighet? Svaret 

går att finna i definitionen av likvärdighetsbegreppet och dess betydelse för den svenska skolans 

självbild ur ett historiskt perspektiv. 

Likvärdighet uppnås i ett skolsystem när verksamheten lyckas kompensera för elevers olika 

förutsättningar, exempelvis elevens socioekonomiska bakgrund, i utvecklandet av 

grundläggande förmågor och kunskaper hos eleven.3 Denna definition kan brytas ned till fyra 

delmål: (1) Att alla barn får lika tillgång till utbildning, (2) alla barn ska få likvärdig kvalitét i 

utbildningen för att nå målen, (3) skolan ska stimulera barns utveckling kontinuerligt och (4) 

skolan ska kompensera för skillnaderna mellan barnens skilda förutsättningar för att de ska nå 

utbildningens mål.4 Ur ett historiskt perspektiv har denna definition utgjort grunden för den 

                                                 
3 Skolverket, PISA 2015, 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, 2016, tillgänglig 

via: https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/pisa-2015.-15-aringars-kunskaper-i-

naturvetenskap-lasforstaelse-och-matematik?id=3725 [2019-04-29] sid. 34.;  
4 David Sundén & Malin Werin, Förbättrad Välfärd, Likvärdighet i den svenska skolan, Svenskt Näringsliv, 

2016, tillgänglig via: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/likvardighet-i-den-svenska-

skolan_637908.html [2019-05-14], Sid. 10. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/pisa-2015.-15-aringars-kunskaper-i-naturvetenskap-lasforstaelse-och-matematik?id=3725
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/pisa-2015.-15-aringars-kunskaper-i-naturvetenskap-lasforstaelse-och-matematik?id=3725
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/likvardighet-i-den-svenska-skolan_637908.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/likvardighet-i-den-svenska-skolan_637908.html
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socialdemokratiska utbildningspolitiska devisen ”en skola för alla” sedan införandet av 

läroplanen Lgr 80.5 När grundskolan infördes i Sverige 1962 grundades den på idén om 

jämlikhet utifrån samma möjligheter, dvs. att skolan skulle vara tillgänglig för alla oavsett vem 

man är eller varifrån man kommer.6 När socialdemokraterna använde devisen ”en skola för 

alla” i Lgr 80 innebar det en förskjutning från den första tanken om jämlikhet i lika möjligheter 

till en tanke om kompensatorisk jämlikhet.7 Förändringen betydde att undervisningen måste 

anpassas till elevens förutsättningar för att individer med mindre goda förutsättningar skulle nå 

lika långt som de med goda förutsättningar.8 Detta ideal speglas i definitionen av likvärdighet 

ovan. Övergången från att tala om jämlikhet till likvärdighet i Sverige skedde i samband med 

1990-talets skolreformer där skolan kommunaliserades och privatiserades. Samtidigt infördes 

ett fritt skolval för elever och föräldrar som skapade en konkurrensutsatt skolmarknad.9 

Förändringen skedde som svar på en kritik om att skolan ansågs vara för likformig och inte 

lyckades ta till vara på elevernas unika egenarter och som hämmade deras potentiella 

utveckling.10 Med dessa reformer följde förändringar i skolans styrning för att den nya 

organisationen skulle fungera. Målstyrning och ett kontrollsystem infördes för att garantera att 

de nya huvudmännen följer uppdragsgivarens, dvs. statens, mål och riktlinjer för utbildningen.11 

Det svenska skolväsendets bärande idé har därför ändrat emfas från ”En skola för alla /…/ till 

en skola för alla.”12 Idag betyder det att skolans verksamhet inte behöver se likadan ut överallt 

så länge kravet om att ge varje elev de bästa förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande 

uppfylls.13 

Med en historisk tillbakablick på likvärdighets begreppets betydelse syns det att det har ett 

symboliskt värde för skolväsendets självbild då som nu. Begreppet är grunden för skolans 

viktiga samhällsuppdrag att utveckla aktiva samhällsmedborgare med goda kunskaper och 

förmågor som gör att de kan bidra och delta i samhället oavsett egen bakgrund och 

förutsättningar. Därför är det intressant att studera denna debatt närmare under 2018. Men 

varför i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden? 

                                                 
5 Anna Forssell, Skolan som politiskt narrativ, en studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 

2002, Institutionen för didaktik och pedagogik, Stockholms universitet, 2011, tillgänglig via: http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:438362/FULLTEXT02.pdf [2019-04-25] sid. 172–173. 
6 Bo Lindensjö & Ulf. P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, Liber, Stockholm, 2014 sid. 57. 
7 Lindensjö, P. Lundgren, 2014, sid. 58–59. 
8 Lindensjö, P. Lundgren, 2014, sid. 78. 
9 Lindensjö, P. Lundgren, 2014, sid. 88. 
10 Forssell, 2011, sid. 173. 
11 Lindensjö, P. Lundgren, 2014, sid. 116. 
12 Forssell, 2011, sid. 173. 
13 Forssell, 2011, sid. 173. 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:438362/FULLTEXT02.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:438362/FULLTEXT02.pdf
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På den mediala arenan har flera aktörer engagerat sig i den svenska skolans likvärdighet. Men 

Lärarnas Riksförbund sticker ut därför att de har utformat ett åtgärdsprogram för att komma 

tillbukt med likvärdighetsproblematiken. Det beror på att debatten påverkar lärarkåren i 

synnerhet. Det är lärares arbete som är i centrum när skolans likvärdighet diskuteras och kårens 

professionella status hänger delvis på att betygssättningens legitimitet och rättssäkerhet 

upprätthålls. Åtgärdsprogrammet som föreslås kan därmed sägas vara utformat ur ett fackligt 

perspektiv. I programmet föreslås att staten ska ta över styret och finansieringen av de 

kommunala skolorna och bestämma finansieringen för friskolorna. Orsaken är att Lärarnas 

Riksförbund tycker att nuvarande system med skolpeng och kommunala och privata huvudmän 

ger alltför olika förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning till alla elever på. Förbundet 

menar också att läraryrkets status skulle höjas när lärare blir statligt anställda. Kommunernas 

roll i denna omorganisering blir att organisera förskolor, fritids och skolans infrastruktur som 

lokaler, mat till elever, skolskjuts m.m.14 Valet av skolvärlden till studien beror på 

åtgärdsprogrammet och att tidningen är ett forum för lärarkåren att diskutera olika skolfrågor. 

På detta sätt ska studiens empiriska undersökning bidra till att vidga och fördjupa bilden av hur 

likvärdighetsfrågor diskuterats under 2018. Att inta ett lärarfackligt perspektiv är intressant 

eftersom det saknas i forskningsläget. Tidigare studier visar också att ett krisnarrativ i 

skoldebatten polariserat det offentliga samtalet och låser diskussioner om eventuella lösningar. 

Effekten av detta blir också att ett framtidsperspektiv i frågorna utesluts. Det är i detta 

sammanhang som svaret på studiens tredje frågeställning blir intressant om det även gäller 

Skolvärlden, eftersom åtgärdsprogrammet har en klar framtidsvision. Frågan är dock om 

gestaltningen och konstruktionen av likvärdighetsdebatten speglar den lösningen? 

2. Teoretiska utgångspunkter för undersökningen 

I detta kapitel förklaras de teoretiska perspektiv som används för att analysera den empiriska 

undersökningen. Rawls teori om rättvisa (A theory of Justice) används för att kunna upptäcka 

idéer om rättvisa i Skolvärlden. Gestaltningsteori (framing theory) skapar ett fundament för 

undersökningens syfte och förser samtidigt en förklaringsmodell till varför resultatet ser ut som 

det gör. 

                                                 
14 Därför behöver Sverige en bättre skolorganisation, Åsa Fahlén, 2019-05-08, Lärarnas Riksförbund, tillgänglig 

via: https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-

likvardig/darfor-behover-sverige-en-battre-skolorganisation [2019-05-10].; Modellen för en mer likvärdig skola, 

Lärarnas Riksförbund, 2019-05-08, tillgänglig via: https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-

riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-likvardig/modellen-for-mer-likvardig-skola- [2019-05-10]. 

https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-likvardig/darfor-behover-sverige-en-battre-skolorganisation
https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-likvardig/darfor-behover-sverige-en-battre-skolorganisation
https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-likvardig/modellen-for-mer-likvardig-skola-
https://beta.lr.se/opinion--debatt/sa-tycker-lararnas-riksforbund/den-svenska-skolan-maste-bli-mer-likvardig/modellen-for-mer-likvardig-skola-
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 2.1 John Rawls teori om rättvisa 

Definitionen av likvärdighet inom skolväsendet innehåller idéer om rättvisa. Därför är det också 

av intresse att utifrån resultatet som den empiriska undersökningen presenterar, se huruvida 

sådan ideal uttrycks i Skolvärlden. En av de mest inflytelserika politiska teorier som behandlar 

rättvisa i samhället är John Rawls A theory of Justice.15 

Rawls formulerar två rättviseprinciper som är utgångspunkten för skapandet av samhällets lagar 

och institutioner. Han utgår ifrån att när de är införda kommer de att vidmakthållas därför att 

de är förbundna med en allmänmänsklig rättviseuppfattning.16 De två rättviseprinciperna är:17 

1. Att grundläggande individuella friheter garanteras. 

2. Att social och ekonomisk ojämlikhet ska motverkas på ett sätt som ger största möjliga 

fördel till den som har det sämst ställt. Villkoret för den andra principen är att den inte 

inskränker alla individers rätt till jämlika möjligheter. 

Rättvisa innebär inte endast formell jämställdhet enligt lag, exempelvis att alla är lika inför 

lagen. Samhället måste också garantera möjligheter till utbildning och kultur genom statligt 

stöd till eller anordning av utbildning. Samhällets ekonomiska ordning måste därför organiseras 

efter den andra rättviseprincipen.18 Rawls erkänner att principerna inte kommer kunna 

efterlevas i kontakt med verkligheten. Men hävdar att så länge principerna uppfattas som 

rättvisa kommer de efterlevas.19 En rimlig fråga är dock: Varför skulle individen vilja följa 

dessa principer? Rawls svar är att principerna skapar en utgångspunkt för formandet av 

mänskliga relationer som ger upphov till en gemenskap som gagnar individen. Gemenskapen 

skapar således ett stabilt samhälle eftersom rättviseprinciperna skapar en rättvis grund för det 

att byggas på.20 Det beror på att Rawls teori är deontologisk, dvs. att det som anses rätt att göra 

är oberoende av om det gör gott. Motsatsen till detta är att det rätta att göra anses vara det som 

leder till något gott, vilket benämns som teleologisk teori.21 Ett exempel skulle vara att stjäla 

mat. Rättfärdigar du stölden för att släcka din hunger utgår du från den teleologiska teorin. Om 

du däremot avstår från att stjäla trots att du skulle bli mätt, utgår du från en deontologisk teori. 

                                                 
15 Chandran Kukathas & Philip Pettit, Rawls – En introduktion, Daidalos, Göteborg, 1992, sid. 11. 
16 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 19, 49. 
17 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 49. 
18 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 64-65. 
19 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 66-67. 
20 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 69-70. 
21 Kukathas & Pettit, 1992, sid. 68. 
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Förklaringen av Rawls teori om rättvisa är förenklad men applicerbar som ett teoretiskt 

perspektiv för den empiriska undersökningen. Definitionen av likvärdighet i skolan som 

presenterats kan härledas ur Rawls rättviseprinciper, framförallt är kompenseringsuppdraget 

sammanbundet med den andra rättviseprincipen. Ur det historiska perspektivet synliggörs det 

också att skolan skulle vara, och fortfarande är, öppen för alla, dvs. att alla har jämlika 

möjligheter till utbildning. Det är därför intressant att studera huruvida den narrativa analysen 

kan finna speglingar av Rawls teori om rättvisa i debatten. Bl.a. för att se om den används som 

argument för att driva en tes, att problematisera en händelseutveckling eller för att framhäva 

något positivt. För att åstadkomma detta med större precision behöver hänsyn tas till skolans 

samhälleliga uppdrag som det stipuleras i läroplanen för grund- och gymnasieskolan. På det 

viset kan en referensram skapas över vilka potentiella idéer om rättvisa som kan synliggöras i 

likvärdighetsdebatten. 

Skolans värdegrund slår fast att skolan ska fostra demokratiska medborgare som respekterar 

människolivets okränkbarhet, alla individers rätt till frihet och alla människors lika värde. 

Skolan är en naturlig social och kulturell mötesplats, och att det globala och mångkulturella 

samhället idag kräver att eleverna vet värdet av detta och kan finna sin identitet och trygghet i 

en sådan värld.22 Dessa värden går att se i Rawls första rättviseprincip. Villkoret för den andra 

rättviseprincipen uppfylls för att skolan är öppen för alla. Ett annat av skolans främsta uppdrag 

är att förbereda elever inför ett aktivt samhälls- och yrkesliv.23 Sätts det i relation till skolans 

kompensatoriska uppdrag innebär det att ett mål finns om att även de med de svåraste 

förutsättningarna ska kunna delta i samhällslivet. Det följer Rawls andra rättviseprincip utan att 

begränsa villkoren för jämlikhet i möjligheter eftersom ingen oavsett förutsättningar utesluts 

från skolväsendet. 

Detta är en kort genomgång av skolans ambitioner, men den är tillräcklig för att kunna 

identifiera idéer om rättvisa i Skolvärlden. För om en skribent menar att något av ovanstående 

hotas, uppfylls eller hänvisar till dessa värden kan det sägas vara ett uttryck för en tanke om 

rättvisa. Att skapa strikta kategorier för rättvisa är svårt och kan begränsa analysen eftersom att 

det finns många sätt som idealen kan ta sig uttryck på. Därför används en bred definition som 

                                                 
22 Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11), 2011a, tillgänglig via: www.skolverket.se [2019-05-17] sid. 1.; Skolverket, Läroplan 

för gymnasieskolan (Lgy 11), 2011b, tillgänglig via: www.skolverket.se [2019-05-17] sid. 1. 
23 Skolverket, 2011a, sid. 3.; Skolverket, 2011b, sid. 2. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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grund för analysen av Skolvärlden. Uppgiften som åligger studiens analys är att härleda hur 

olika delar av källmaterialet, implicit eller explicit, till Rawls teori om rättvisa. 

2.2 Mediers makt över publiken och gestaltningsteori 

Varför är det intressant att undersöka hur en utbildningspolitisk debatt gestaltas och konstrueras 

i en tidning som Skolvärlden? Svaret ligger i begreppet medialisering. Det är en process som 

kännetecknat vår samtids politiska debatt i minst 50 år. Utvecklingen har gett medierna som 

aktörer en makt över hur den politiska debatten konstrueras och förs, och därmed också för 

opinionsbildningen i en demokrati. Det görs genom medias dagordningsfunktion, dvs. 

urvalsprocessen av händelser och fenomen som ska publiceras, och mediernas makt över 

perceptionen av detsamma. Det sistnämnda handlar om att det inte endast är vad som publiceras 

utan också hur det görs som spelar en viktig roll. För människors uppfattning och förståelse av 

nyheten beror på hur den konstrueras och gestaltas i medier. För utbildningsfrågor blir 

konsekvensen att konstruktionen och gestaltningen av frågorna bäddas in i vardagssamtal och 

den offentliga debatten vilket i sin tur kan påverka det politiska beslutsfattandet.24 Men hur kan 

detta samband mellan mediers förmedling av innehåll och folks allmänna uppfattning förstås 

mer i detalj? Det kan gestaltningsteorin eller framing theory ge svar på. Utgångspunkten för 

gestaltningsteori är att mediers gestaltning av olika händelser eller fenomen i verkligheten 

påverkar människors uppfattningar om samma saker.25 Det innebär att medierna har makten att 

konstruera en bild av verkligheten som stämmer överens med till exempel deras egen eller andra 

maktcentras ideologiska eller moraliska värderingar. Men om detta är fallet, varför har medier 

ens allmänhetens förtroende? Strömbäck beskriver att mediernas legitimitet grundas på en 

metafor om att nyheterna speglar en bild av verkligheten och tar man del av dessa får tittaren, 

läsaren eller lyssnaren en objektiv bild av verkligheten.26 Metaforen har inget stöd i forskningen 

eftersom mediernas format omöjliggör en inkludering av hela verkligheten. Alla nyheter kan 

inte förmedlas, och man väljer hur de ska förmedlas genom olika berättarperspektiv, attribut, 

källor, ord och vad som bör betraktas som fakta respektive åsikter. Valen är inte heller alltid 

medvetna utan ofta rutinartade från journalister eller redaktionens håll. Därför bör mediers 

innehåll istället ses som rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten istället för en 

                                                 
24 Matilda Wiklund ”Konstruktionen av den gode läraren i Dagens nyheter på 1990-talet: En fråga om 

utbildningspolitisk medialisering?” I: Tomas Englund (Red.), Föreställningar om den gode läraren, Daidalos, 

Göteborg, 2012, sid. 180–181.; Matilda Wiklund, ”Medialiserad utbildningspolitik: Ett nedslag i 

utbildningsbevakning och debatt i svenska medier år 2008” I: Tomas Englund (Red.), Föreställningar om den 

gode läraren, Daidalos, Göteborg, 2012, sid. 216. 
25 Jesper Strömbeck, Makt, medier och samhälle, en introduktion till politisk kommunikation, Lund, 

Studentlitteratur, 2014, sid. 113. 
26 Strömbäck, 2014, sid. 113. 
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spegelbild av densamma.27  Medierna skapar en ram inom vilken människor kan diskutera 

ämnet, men att försöka bryta ramen blir svårt eftersom andra personers erfarenheter och 

uppfattningar om ämnet är starka pga. mediers centrala maktposition i samhället. 

Gestaltningsteorin utgör grunden för den första och andra frågeställningen i studien pga. 

Skolvärldens koppling till Lärarnas Riksförbund som har sitt åtgärdsprogram för ökad 

likvärdighet. Gestaltningsteorin bidrar därför med förklaringar till varför likvärdighetsdebatten 

i Skolvärlden beskrivs och konstrueras som den gör. I Nästkommande avsnitt kommer 

redogörelsen för forskningsläget också att ge empiriska exempel på effekterna av 

gestaltningsteorin. 

3. Tidigare forskning 

Uppsatsen fyller ett tomrum i tidigare medieforskning om utbildningspolitiska frågor genom att 

tillföra ett lärarperspektiv. Vad tidigare studier redogjort behandlas under rubriken, ”En 

medialiserad utbildningspolitik”. Resultaten visar bl.a. att utbildningspolitik påverkas av hur 

medier konstruerar och beskriver händelser från skolans värld. Under den andra rubriken 

”Skolkrisens diskursiva konstruktion och dess konsekvenser” beskrivs hur skoldebatten i media 

sedan 1990-talets stora skolreformer fram tills 2014 har dominerats av en krisdiskurs som 

påverkar det politiska beslutsfattandet. Under den tredje rubriken, ”Tidsperspektiv i 

skoldebatten och dess konsekvenser”, behandlas frågan om hur olika tidsperspektiv används i 

debatten och konsekvenserna av detta.  

3.1 En medialiserad utbildningspolitik 

Matilda Wiklunds studie om hur utbildningsfrågor publicerats på Dagens Nyheters debatt- och 

ledarsidor under 2008 ger verkliga exempel på hur gestaltningsteorin kan användas som en 

förklaringsmodell. I debatten skapas en språklig dikotomi vars konsekvens är att endast två 

positioner presenteras. Lösningarna som föreslås formuleras därför utifrån dessa lägers 

respektive problembeskrivningar. Polarisering leder till att lösningar som inte anpassas till den 

ena eller andra problemformuleringen inte kan presenteras.28 I Wiklunds avhandling om hur 

bilden av den goda läraren konstrueras i Dagens Nyheter under 1990-talets skoldebatt 

förekommer två utbildningspolitiska linjer på liknande sätt. Tidningens egna linje framställs 

som en kunskapslinje medan den andra linjen beskrivs som flummig och beskylls för den 

problematiska situationen i svensk skola. Vidare beskrivs den egna skolpolitiken vara 

                                                 
27 Strömbeck, 2014, sid, 114. 
28 Wiklund, 2012, sid. 238–239. 
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framtidsinriktad medan den andra, den socialdemokratiska skolpolitiken sedan 70- och 80-talet, 

är förlegad. Dikotomin framkommer på liknande polariserade sätt i tanken om vad den goda 

skolan är. Exempelvis är den goda skolan kunskapsfokuserad medan den andra skolan är 

flummig.29 När Wiklund jämför sin avhandlings resultat med sin studie om 2008 finner hon 

inga markanta skillnader i hur Dagens Nyheter framställer sin skolpolitiska hållning. Dikotomin 

är fortsatt närvarande i dagstidningen genom användningen av begreppen pluggskola kontra 

flumskola. Polariseringen bidrar till att skapa en tydlig problemformulering vilken tidningen 

kan erbjuda en enhetlig politisk lösning som gör den lockande att publicera. Däremot kan inte 

ett direkt samband konstateras mellan medialiseringen av utbildningspolitiska frågor och det 

faktiska beslutsfattandet kring dessa frågor.30 

Wiklunds forskningsresultat är intressanta att jämföra med denna studie. Hennes resultat visar 

tydligt hur mediala narrativ konstrueras för att passa publicistens åsikter. Wiklund framhåller 

även att pedagogers röster sällan förs fram på Dagens Nyheters sidor, vilket också Tomas 

Englund är enig om men går steget längre genom att hävda att dagstidningen systematiskt inte 

låtit sina egna kritiker komma till tals på debattsidan.31 Förs detta samman med faktumet att 

Dagens Nyheter tillskrivits en särskild roll som opinionsbildare för offentliga debatter generellt, 

blir en jämförelse än mer intressant.32 

3.2 Skolkrisens diskursiva konstruktion och dess konsekvenser 

Anna Forssell lyfter i sin avhandling, Skolan som politiskt narrativ, en studie av den 

skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 – 2002, fram hur skolans roll i samhället beskrivs 

genom olika typer av narrativ som framkommer i debatterna.33 Bland dessa narrativ finns ”En 

skola i kris”. Narrativet byggs upp av två begrepp, flumskola respektive kunskapsskola, som 

fortfarande används i dagens debatt och som har motsvarigheter i Wiklunds studier om Dagens 

Nyheter. Flumskolan fungerar som en beteckning på en oönskad utveckling i debatten och 

beskrivs som en skola med ordningsproblem, bristande måluppfyllelse, att lärare förlorat sin 

auktoritet och där kravlöshet präglar lärares relationer med eleverna.34 Begreppet 

kunskapsskola står för motsatsen och den önskade utvecklingen framöver oavsett vilket 

                                                 
29 Matilda Wiklund, Kunskapens fanbärare, Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena, 

Universitetsbiblioteket 2006, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 2006, sid. 177. 
30 Wiklund, 2012, sid. 193–194, 240–241. 
31 Wiklund, 2012, sid. 239.; Tomas Englund, ”Slaget om lärarutbildningen” I: Tomas Englund (Red.), 

Föreställningar om den goda läraren, Daidalos, Göteborg, 2012, sid. 208–209. 
32 Wiklund, 2012, sid 180. 
33 Forssell, 2011, Sid. 18. 
34 Forssell, 2011, Sid. 84, 182. 
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politiskt läger debattören tillhör, men själva kampen består i vilket läger som kan skapa 

kunskapsskolan.35 Den kampen initieras genom att hänvisa till historien för att åstadkomma 

visionen om kunskapsskolan medan motparten hävdar att det är förlegat att titta tillbaka 

eftersom framtidens kunskapssamhälle kräver nya lösningar.36 Resultatet liknar Wiklunds 

studier om 1990-talet och 2008 i Dagens Nyheter. Begreppen skapar en dikotomi i narrativet 

om skolan i kris. Vardera parten använder begrepp för att kontrastera sig mot sin motståndare 

för att skapa ett tolkningsföreträde i problemfrågan för att kunna framställa den egna lösningen 

som den bästa. Enligt både Wiklunds och Forssells teoretiska utgångspunkt om språkets 

performativa karaktär innebär det teoretiskt sett att om skolan framställs vara i en kris, kommer 

det att påverka debattklimatet.37 Wiklund menar bl.a. att Dagens Nyheter utnyttjar krisdiskursen 

för att ge en dramaturgi till debatten för att framhäva sin linje som den enda möjliga.38 En annan 

effekt som krisdiskursen får enligt Forssell är att den försvårar för andra berättelser om skolan 

att uttryckas i debatten.39 

Andreas Nordin har undersökt hur krisdiskursen har använts för att legitimera faktiska reformer. 

I sin artikel, Crisis as a discursive legitimation strategy in educational reforms: A critical policy 

analysis, konstaterar han att en krisdiskurs har etablerats i utbildningspolitiska sammanhang 

sedan början på 2000-talet och att den påverkar det politiska beslutsfattandet och metoderna för 

den politiska styrningen av skolan.40 Styrningen av skolan förändrades i Sverige när 

decentraliseringen av skolväsendet skedde och skapade ett tillitsutrymme mellan staten som 

uppdragsgivare och kommuner och privata aktörer som huvudmän. Men med en allt starkare 

krisdiskurs om skolan har tillitsutrymmet minskat. Framförallt på grund av rapporter om att den 

svenska skolan inte är likvärdig och att svenska elever de senaste åren haft dåliga resultat i 

internationella mätningar som OECD:s PISA- undersökning. Följderna i och med detta är att 

skolan styrs genom kvantitativa och diskursiva metoder eftersom rikspolitiker i ett 

decentraliserat system inte har juridisk befogenhet att direkt styra skolverksamheten. Det är 

genom resultatstyrning och kvalitetskontroller som man vill styra utbildningen till önskat 

resultat och krisdiskursen legitimerar striktare eller fler kontroller.41 Ett exempel på hur detta 

                                                 
35 Forssell, 2011, Sid. 86. 
36 Forssell, 2011, Sid. 160–161. 
37 Forssell, 2011, sid. 52.; Wiklund, 2012, Sid.180, 241. 
38 Wiklund, 2006, sid. 177; Wiklund, 2012, Sid. 241. 
39 Forssell, 2011, sid. 190. 
40 Andreas Nordin, Crisis as a discursive legitimation strategy in educational reforms: A critical policy analysis, 

Education Inquiry, volume 5, nr.1, 2014, tillgänglig via: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v5.24047 [2019-04-25] Sid. 122. 
41 Nordin, 2014, sid. 122.; Forssell, 2011, sid. 22, 44. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v5.24047
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syns i mediedebatten finns i Wiklunds medieanalys av 2014 års skoldebatt. Där framgår det att 

en bra lärare kan hållas ansvarig utifrån en tydlig uppdragsbeskrivning som bygger på att 

leverera kvalité och resultat.42 En god lärare klarar alltså av att jobba utefter uppsatta resultatmål 

och har inga problem med att granskas. De diskursiva och kvantitativa styrningsmetoderna 

Nordin beskrivit är därför synliga både inom den utbildningspolitiska debatten och i 

beslutsfattandet. Nordin förklarar att krisdiskursen legitimerar stora reformer eller åtgärder 

eftersom ett kristillstånd implicerar att åtgärder måste ske snabbt för att minimera skadorna. 

Beslutsprocessen blir därför reaktiv istället för kalkylerande. Man reagerar kortsiktigt istället 

för att hänsyn tas till långsiktiga konsekvenser av implementeringen av föreslagna åtgärder.43 

Sammanfattningsvis visar Forssells, Wiklunds och Nordins studier att kriskonstruktionen är 

närvarande på olika arenor där debatten förs. Detta påverkar både de förutsättningar som den 

offentliga debatten kan föras på och vilka utbildningspolitiska beslut som kan fattas utifrån 

denna. Därför är det av intresse för min studie att se om ett krisnarrativ används för att 

legitimera förändringar av skolans styrning, att uttrycka argument för rättvisa eller förstärka 

eller försvaga detsamma. 

3.3 Tidsperspektiv i skoldebatten och dess konsekvenser 

I sin avhandling har Forssell tagit hänsyn till användandet av olika tidsperspektiv i debatter som 

ett retoriskt verktyg att argumentera för sin tes. I synnerhet har hon fokuserat på vilken roll 

framtidsperspektivet spelar. 

När Forssell behandlar skolans roll och mening i framtiden frågar hon sig vad det är för 

berättelse som karaktäriserar framtiden. Svaret är berättelsen om kunskapssamhället. Det är 

samhället som karaktäriseras av nya innovationer, en ny social och ekonomisk ordning som är 

väldigt komplex. Detta gör det svårare att beräkna risker in i framtiden för att samhällets 

förändringstakt är hög. Utvecklingen ställer därför krav på individerna i kunskapssamhället att 

ständigt tvingas lära om och lära nytt. Centralt i berättelsen är också den förskjutning av 

kunskapsbegreppet som skett genom tiden. Det har gått från idéer om kritiskt tänkande och 

bildning till att se kunskap som en vara med ett värde. Enligt Forssell aktualiserar därför 

berättelsen om kunskapssamhället en diskussion om hur utbildningsväsendet ska utformas för 

att rusta kommande generationer inför framtidens utmaningar.44 I de narrativ som Forssell 

                                                 
42 Matilda Wiklund, The Media as Apparatus in the Becoming of Education Policy: Education Media Discourse 

During Two Electoral Periods, The Journal for Critical Education Policy Studies, Volym 16, nr 2, 2018, sid. 99-

134, tillgänglig via: http://www.jceps.com/archives/4118 [2019-04-30] sid. 126. 
43 Nordin, 2014, sid. 122–123. 
44 Forssell, 2011, sid. 48–49. 

http://www.jceps.com/archives/4118
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identifierat i sin studie, även de utöver krisen i skolan, har samtliga fastnat i en diskussion om 

verklighetsbeskrivningen och hur de menar att skolan borde vara utifrån ett historiskt 

perspektiv. Politikerna söker lösningar på morgondagens problem ur en historisk referensram. 

I Riksdagsdebatterna har de svårt att formulera en bild av skolans roll för framtidens utmaningar 

och möjligheter.45 Ett liknande resonemang ser Wiklund i Dagens Nyheter under 1990-talet. 

Tidningen påstår sig att ha en framtidsinriktning i sin utbildningspolitiska hållning trots att 

deras argument för att legitimera densamma görs genom att beskriva åtgärderna som beprövad 

tradition. Dagens Nyheter avfärdar dock motståndarens åtgärder genom att beskriva dessa som 

trendbetonade nymodigheter.46 Dagstidningens resonemang bygger alltså också på idén om att 

lösningar för framtiden finns i det förflutna. Både Wiklund och Forssells resultat visar därför 

att tidsperspektiv används som en retorisk resurs för att styrka argumenten i debatten, och det 

har influerat det metodologiska tillvägagångssättet i denna studie. 

I nutids- och dåtidsperspektivet som Forssell redogör för finns också en nyttodiskurs om 

kunskap och utbildning. Utbildningen ska gagna samhällsekonomin och välfärden och 

socialisera individen och göra hen till en aktiv medborgare. Utbildning ses som en ekonomisk 

investering för framtiden.47 En liknande slutsats har Cecilia Rådegran i sin analys av Dagens 

nyheters debattsida under 2011. Syftet var att analysera vilken kunskapssyn och syn på 

utbildning som ligger bakom användningen av begreppet katederundervisning.48 I studien 

finner Rådegran också att debatten präglas av en retorik som fördummar eller avfärdar 

motståndarens argument och förslag. Följden är att parterna egentligen syftar på olika saker när 

begreppet katederundervisning används. Det betecknar inte endast en pedagogisk metod för 

lärare, utan implicerar olika antaganden och vad kunskap är och skolans roll i samhället. Det 

finns alltså moraliska och ideologiska värderingar bakom användandet av begreppet 

katederundervisning.49 Rådegrans studie visar att idéer om skolans roll och styrning samt om 

kunskap finns närvarande i skoldebatten. Därför finns det rimliga skäl att anta att även 

rättviseideal kan synliggöras. Det skapar empiriska skäl för studiens tredje frågeställning. 

                                                 
45 Forssell, 2011, sid. 191–192. 
46 Wiklund, 2006, Sid. 166–169. 
47 Forssell, 2011, sid. 191–192. 
48 Cecilia Rådegran, Dags att ta plats i katedern – en hermeneutisk studie av katederundervisningsbegreppet på 

en mediearena, Masteruppsats, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, 

2018, tillgänglig via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57979 [2019-04-25] Sid 87. 
49 Rådegran, 2018, sid. 86. 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57979
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4. Källmaterial, urvalsprocess och empiriska begränsningar 

I avsnittet motiveras valet av webbtidningen Skolvärlden i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt att källmaterialets karaktär beskrivs. Under den andra rubriken redogörs 

för hur urvalsprocessen har gått till i valet av källmaterialet. Sist diskuteras studiens empiriska 

begränsningar med hänsyn till källmaterialet och urvalsprocessen. 

4.1 Skolvärlden och Lärarnas Riksförbund 

Skolvärlden är lärarnas Riksförbunds medlemstidning som består av en papperstidning och en 

webbaserad tidning. Pappersutgåvan ges ut 10 gånger per år med uppehåll under sommaren 

medan den webbaserade tidningen uppdateras dagligen. Skolvärden beskrivs som ett 

fördjupande månadsmagasin respektive forum där granskning och fördjupning i skolfrågor 

behandlas.50 Målgruppen för papperstidningen och den webbaserade tidningen är Lärarnas 

Riksförbunds egna medlemmar. Främst för att de får tillgång till pappersutgåvan utan extra 

avgift, men det är möjligt att prenumerera på den som icke-medlem för en årsavgift på 600kr.51 

Därför kan den sekundära målgruppen för tidningen sägas vara alla personer som arbetar inom 

skolsektorn vilket givetvis inkluderar lärare men också barnskötare, fritidspedagoger, 

elevassistenter och skolledare m.fl. Denna målgruppsuppdelning gäller inte för Skolvärldens 

webbaserade tidning eftersom alla har tillgång till allt innehåll på den. Den potentiellt större 

läsarkrets som kan nås via webbplattformen för tidningen behöver dock inte påverka vad som 

blir publicerat. Det beror på att vissa yrkeskategorier i skolsektorn inte kan bli medlemmar i 

Lärarnas Riksförbund. Det är endast behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan med 

lärarlegitimation och utbildade studie-och yrkesvägledare som kan bli medlemmar, inte 

rektorer, skolledare och förskolelärare.52 För undersökningen innebär det att den svenska 

skolans likvärdighet troligen inte belyses ur ett skolledarperspektiv. Men samma diskussion lär 

belysas ur lärares och studie-och yrkesvägledares perspektiv. Därför kan Skolvärlden ses som 

en striktare facktidning för lärarkåren jämfört med Lärarförbundets motsvarighet Lärarnas 

                                                 
50 Skolvärlden granskar och ger fördjupning i aktuella frågor, Annette Wärme (senast uppdaterad 2019-03-25), 

tillgänglig via: 

https://www.lr.se/blimedlem/medlemsformaner/medlemsrabatter/skolvarlden.4.32acd38812e0d6cf8e080001133.

html [2019-05-10]. 
51 Prenumerera på Skolvärldens nyhetsbrev och magasin, Skolvärlden (datum saknas) tillgänglig via: 

https://skolvarlden.se/prenumerera [2019-05-10]. 
52 Bli medlem i Lärarnas Riksförbund, Lärarnas Riksförbund (datum saknas) tillgänglig via: 

https://beta.lr.se/medlemskap-i-lr [2019-05-10].; Stefan Helte, Han vill organisera förskollärare i LR, 2015-03-

05, Lärarnas tidning, tillgänglig via: https://lararnastidning.se/han-vill-organisera-forskollarare-i-lr/ [2019-05-

10].; Stefan Helte, LR vill att Saco ska organisera förskollärare, 2017-11-16, Lärarnas tidning, tillgänglig via: 

https://lararnastidning.se/lr-vill-att-saco-ska-organisera-forskollarare/ [2019-05-10]. 

https://www.lr.se/blimedlem/medlemsformaner/medlemsrabatter/skolvarlden.4.32acd38812e0d6cf8e080001133.html
https://www.lr.se/blimedlem/medlemsformaner/medlemsrabatter/skolvarlden.4.32acd38812e0d6cf8e080001133.html
https://skolvarlden.se/prenumerera
https://beta.lr.se/medlemskap-i-lr
https://lararnastidning.se/han-vill-organisera-forskollarare-i-lr/
https://lararnastidning.se/lr-vill-att-saco-ska-organisera-forskollarare/
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tidning eftersom Lärarförbundet tillåter skolledare och förskollärare att bli medlemmar.53 Detta 

är en fördel för undersökningen eftersom den tidigare forskningen indikerat att pedagogers eller 

lärares röster sällan hörs i den utbildningspolitiska debatten. Genom att undersöka Skolvärlden 

med direkta kopplingar till Lärarnas riksförbund kan min undersökning bidra till att vidga 

forskningslägets perspektiv. 

Valet av Lärarnas Riksförbunds Skolvärlden istället för Lärarförbundets Lärarnas tidning beror 

på två faktorer. Först var källmaterialet mer relevant och omfångsrikt för studien i Skolvärlden 

än i Lärarnas tidning. En sökning på Lärarnas tidnings hemsida med sökordet ”Likvärdighet” 

genererade endast 17 träffar för perioden första januari 2018 till 31 december 2018.54 

Motsvarande sökning på Skolvärldens hemsida gav 103 träffar.55 Den andra faktorn är 

Skolvärldens anknytning till Lärarnas Riksförbund och deras åtgärdsprogram för att öka 

likvärdigheten. Det betyder att det finns en tendens i källmaterialet som påverkar valet och 

gestaltningen av innehållet. Det är inte ett problem för min undersökning eftersom studiens 

fokus är på hur Skolvärldens rapportering om likvärdighet ser ut. Medvetenheten om tendensen 

kan dock påverka det metodologiska arbetet och analysen av källmaterialet. Det eftersom att en 

förväntan skapas om att finna en problembild som aktualiserar Lärarnas Riksförbunds 

åtgärdsprogram utifrån studiens gestaltningsteoretiska utgångspunkt. Men källmaterialet består 

av debatt- och blogginlägg och behöver därför inte vara i linje med Lärarnas Riksförbunds 

likvärdighetsprogram. Bloggförfattarna tillhör inte Skolvärldens redaktion men har en given 

plats i den webbaserade tidningen. Totalt finns det 12 bloggare varav två är studie-och 

yrkesvägledare, sju är lärare, en är lärarstudent, en är författare med fokus på skolfrågor och en 

är didaktiker och föreläsare.56 Flera av dessa personer förekommer med olika frekvens i 

källmaterialet, och förklaringen till det ligger i deras yrkesroll. Bloggförfattarna skriver om 

likvärdigheten i den svenska skolan utifrån sina egna erfarenheter och åsikter. En skolexperts 

blogginlägg förekommer 10 gånger under 2018 till skillnad mot lärare med endast ett inlägg. 

Undantaget för detta är 3 debattartiklarna skrivna av Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa 

                                                 
53 Lärarförbundets tidningar, Lärarförbundet, 2013-06-24 (Uppdaterad 2018-10-12), tillgänglig via: 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-tidningar [2019-05-10].; Vem kan bli medlem i 

lärarförbundet?, Lärarförbundet, 2019-01-25, tillgänglig via: https://www.lararforbundet.se/fragor/vem-kan-bli-

medlem-i-lararforbundet [2019-05-10]. 
54 Sökning genomförd den 10 maj 2019, tillgänglig via: 

https://lararnastidning.se/?s=likv%C3%A4rdighet&startdate=2018-01-01&enddate=2018-12-31 [2019-05-10]. 
55 Sökning genomförd den 10 maj 2019, tillgänglig via: 

https://skolvarlden.se/search/site/likv%C3%A4rdighet?qe[0]=ds_created:[2018-01-

01T00:00:00Z%20TO%202019-01-01T00:00:00Z] [2019-05-10]. 
56 Bloggar på skolvärlden.se, Skolvärlden, (datum saknas), tillgänglig via: https://skolvarlden.se/bloggar [2019-

05-10]. 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-tidningar
https://www.lararforbundet.se/fragor/vem-kan-bli-medlem-i-lararforbundet
https://www.lararforbundet.se/fragor/vem-kan-bli-medlem-i-lararforbundet
https://lararnastidning.se/?s=likv%C3%A4rdighet&startdate=2018-01-01&enddate=2018-12-31
https://skolvarlden.se/search/site/likv%C3%A4rdighet?qe%5b0%5d=ds_created:%5b2018-01-01T00:00:00Z%20TO%202019-01-01T00:00:00Z%5d
https://skolvarlden.se/search/site/likv%C3%A4rdighet?qe%5b0%5d=ds_created:%5b2018-01-01T00:00:00Z%20TO%202019-01-01T00:00:00Z%5d
https://skolvarlden.se/bloggar
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Fahlén, eftersom hon har en position i den centrala ledningen av fackförbundet och som därmed 

står bakom åtgärdsprogrammet.57 

4.2 Urvalskriterier och urvalsprocessen för källmaterialet 

Det är Skolvärldens webbaserade tidning som undersöks. Anledningen till valet av den 

webbaserade tidningen beror på att den uppdateras oftare, är tillgänglig för en större läsarkrets 

än papperstidningen och att urvalsprocessen av texterna förenklas via sökfunktionen på 

Skolvärldens hemsida. I alla sökningar användes sökordet ”likvärdighet” eftersom 

likvärdighetsdebatten är i undersökningens fokus. Tidsavgränsningen gjordes till 2018 av två 

anledningar. Den första beror på att 2018 var ett valår där utbildningspolitiska frågor låg högt 

på dagordningen och att Skolvärlden som tidning är särskilt engagerade i dessa. Detta, i 

kombination med att likvärdighetens symboliska roll i skoldebatten, gör det rimligt att anta att 

frågor om den svenska skolans likvärdighet bör vara i fokus under 2018 års skoldebatt. Den 

andra anledningen beror på tillgängligheten av lämpligt källmaterial var större under 2018. I 

sökning 1 användes ”likvärdighet” som sökord och tidsavgränsningen till 2018. Resultatet 

genererade 103 träffar. År 2017 genererade samma sökning 52 träffar, år 2016 48st, år 2015 

47st och föregående valår 2014 gav 46 träffar.58 År 2019 har exkluderats eftersom året i 

skrivande stund inte är avslutat. Men pga. tidsbegränsningen som undersökningen genomförs 

under har två kompletterande sökningar gjorts för att reducera mängden källmaterial från 103 

texter till 33. 

I sökning 2 införde en sektionsavgränsning. Det var endast debatt- och blogginlägg som 

inkluderades. Sökningens resultat gav 34 träffar.59 Orsaken till begränsningen är att öka 

giltigheten för att kunna jämföra studiens resultat mot tidigare forskning, som i huvudsak har 

inriktat sig på att studera olika opinionstexter och politiska tal. Därmed undviks problemet att 

jämföra källmaterial med alltför skild karaktär. Valet relaterar också till studiens andra och 

tredje frågeställning eftersom opinionstexter har en tes och argument i varierande karaktär och 

styrka. Därför ökar sannolikheten att finna uttryck för idéer om rättvisa, skolans styrning och 

roll i samhället. Kategorierna ”artiklar” samt ”webb-tv” är exkluderade för att källmaterialet 

ska vara relevant för studiens syfte. 

                                                 
57 Ett modernt förbund med 135 år av historia, Lärarnas Riksförbund har anor från 1884, Lärarnas Riksförbund, 

2019-04-16 tillgänglig via: https://beta.lr.se/om-oss/var-historia [2019-05-10]. 
58 Jämförelsen är genomförd på www.Skolvarlden.se den 11 maj 2019. 
59 Sökningen genomförd på www.Skolvarlden.se den 11 maj 2019. 

https://beta.lr.se/om-oss/var-historia
http://www.skolvarlden.se/
http://www.skolvarlden.se/
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I sökning 3 användes s.k. taggar, eller kategorier. En artikel kan tillhöra flera kategorier 

samtidigt. Sökning 3 gjordes med taggarna ”likvärdighet” och ”utbildningspolitik”. Taggen 

likvärdighet är en given utifrån studiens syfte och utbildningspolitik pga. dess andra och tredje 

frågeställning. Resultatet genererade 30 träffar. Slutligen jämfördes sökresultatet från sökning 

2 och 3 för att se vilka fyra debatt- eller blogginlägg som exkluderats genom användandet av 

taggarna som sorteringsverktyg. Dessa hade genererat en träff med sökordet ”likvärdighet” och 

kunde vara relevanta för undersökningen. Tre av de inkluderades och en exkluderades pga. att 

blogginlägget inte diskuterade likvärdighetsproblematiken utan endast använde likvärdighet 

som ord i avslutningen av texten.60 I tabell 1 nedan ges en översikt över de tre sökningarna som 

skapat det empiriska underlaget för undersökningen. Totalt är det 33 stycken olika blogg-eller 

debattinlägg i Skolvärldens webbaserade tidning som inkluderats. 

 Sökkriterier Antal träffar 

Sökning 1 Sökord: ”Likvärdighet” 

Tidsavgränsning: ”2018” 

103 

Sökning 2 Sökord: ”Likvärdighet” 

Tidsavgränsning: ”2018” 

Sektionsavgränsning: ”Bloggar” 

och ”Debatt”. 

34 

Sökning 3 Sökord: ”Likvärdighet” 

Tidsavgränsning: ”2018” 

Sektionsavgränsning: ”Bloggar” 

och ”Debatt”. 

Taggar: ”Likvärdighet” och 

”Utbildningspolitik” 

30 

Kompletterande 

läsning för att se 

vilka artiklar som 

exkluderats mellan 

sökning 2 och 3. 

Relevans för debatten om den 

Svenska skolans likvärdighet. 

33 

Tabell 1: Översikt över källmaterialets urvalsprocess samt antalet träffar för varje sökning. 

4.3 Undersökningens empiriska begränsningar 

Utifrån beskrivningen av källmaterialets karaktär och hur urvalsprocessen har gått till finns det 

begränsningar för hur generaliserbara undersökningens resultat är för att besvara studiens tre 

frågeställningar. Detta beror på att det finns en mängd författare till debattartiklar och 

blogginlägg på Skolvärldens hemsida under min undersökningsperiod. Därför ska 

                                                 
60 Se Lina Lindström, När Gud var engelsman, 2018-05-09, Skolvärlden, tillgänglig via: 

https://skolvarlden.se/bloggar/lina-lindstrom/nar-gud-var-engelsman [2019-05-08]. 

https://skolvarlden.se/bloggar/lina-lindstrom/nar-gud-var-engelsman


17 

 

undersökningens resultat varken betraktas som att representera Lärarnas Riksförbunds, de 

enskilda skribenternas eller Skolvärldens redaktions syn på likvärdighetsdebatten. Resultatet är 

endast giltigt för källmaterialet som inkluderats där ingen vikt fästs vid vad de enskilda 

skribenterna skrivit. Det trots att vissa skribenter förekommer oftare än andra. Undersökningen 

söker alltså ta ett helhetsgrepp över likvärdighetsdebatten i Skolvärlden för att besvara 

forskningsfrågorna. Fokuset i frågorna ligger på vad och hur. Frågan varför besvaras med 

gestaltningsteori och inte utifrån enskilda författares bakgrunder och åsikter. Urvalsprocessen 

innebär dock att flera artiklar eller debatt- och blogginlägg av andra slag under 2018 inte 

inkluderats. Bortfallet drabbar däremot inte undersökningens validitet eftersom 

urvalskriterierna är definierade utifrån studiens syfte att studera likvärdighetsdebatten under 

2018 i Skolvärlden. Med det sagt hade det varit önskvärt att inkludera alla texter som förekom 

i sökning 1. Det skulle sannolikt både kunna ge ett liknande eller mer nyanserat resultat i svaret 

på samtliga av studiens frågeställningar.  

Att besvara syftets frågeställning två och tre innebär också en tolkningsprocess, för förslag, 

behov eller åsikter kan uttryckas på ett explicit och implicit sätt i texterna. Däremot kommer 

den analysen beläggas med referenser eller citat ur källmaterialet för att läsaren ska kunna 

bedöma tolkningarnas rimlighet. Det innebär att det är min tolkning av resultatet i relation till 

de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån som är gällande. De slutsatser som presenteras 

är sammanlänkade med de begränsningar som gäller för den empiriska undersökningen. Lika 

lite är tolkningen ett sätt att visa vad författarna av debatt- och blogginläggen har för åsikter om 

skolans styrning och syn på kunskap och lärande. 

5. En kombination av innehållsanalys och narrativanalys 

Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av en kombination av en innehålls- och narrativanalys. 

Innehållsanalysen används för att sortera de 33 texterna i Skolvärlden i ämneskategorier. Hur 

det genomförts redogörs under rubriken ”En första sortering med innehållsanalys”. I nästa steg 

har jag, i likhet med Forssells tillvägagångssätt, genomfört en narrativanalys utifrån sorteringen 

av ämnesområdena.61 Jag beskriver hur den narrativa analysen genomförts under rubriken ”En 

narrativ analys”. 

                                                 
61 Forssell, 2011, sid. 34. 
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5.1 En första sortering med innehållsanalys 

En innehållsanalys kan ha både kvantitativa och kvalitativa inslag och används ofta inom 

medievetenskap, till vilken denna studie tillhör. Metoden kan användas för att räkna 

förekomsten av ett visst ämne, ord, begrepp m.m. i ett stort urval av texter utan att granska 

texterna närmare, eller för att göra djupare tolkningar av textmaterialet kompletterat med enkla 

kvantifieringar. De kvantitativa och kvalitativa inslagen i en innehållsanalys behöver därför inte 

utesluta varandra.62 Eftersom min studie består av 33 olika debatt- och blogginlägg är en första 

sortering med hjälp av en innehållsanalys med kvalitativa och kvantitativa inslag till hjälp.63 

För att kunna sortera och skapa olika ämneskategorier i källmaterialet har det krävts en 

genomläsning av varje text för att se vad den handlar om. Ett kodningsschema har därför inte 

används för att kategorisera debatt- och blogginläggens ämnen, vilket gör att innehållsanalysen 

avviker från en konventionell sådan.64 Orsaken finns i källmaterialets karaktär. Vissa texter 

diskuterar anpassningar för elever i särskilt behov av stöd på ett explicit och tydligt sätt som 

gör ämnet lätt att kategorisera i förhållande till likvärdighet. Andra har en anekdotisk karaktär 

som kräver en helhetstolkning av läsaren för att kunna kategoriseras. Att skapa ett på förhand 

konstruerats kodningsschema och färdiga kategorier skulle kunna utesluta källmaterial av den 

arten från min analys. Det skulle även ske på bekostnad av den narrativa analysens syfte om att 

närmare granska hur debatten gestaltas och konstrueras. Inte heller ger Rawls teori om rättvisa, 

gestaltningsteorin eller den tidigare forskningens resultat indikationer för hur kodningsschemat 

skulle kunna se ut, vilket brukar vara utgångspunkten för konstruktionen av ett 

kodningsschema.65 Ämneskategorierna har därför skapats induktivt genom egen läsning och 

tolkning av källmaterialet. På det sättet kan även texternas implicita budskap tas med i 

kategoriseringen. Det är detta som ger det kvalitativa inslaget i innehållsanalysen. Därmed 

undviks ett vanligt problem med innehållsanalys som metod eftersom den endast kan fokusera 

på det som explicit uttrycks i texter.66 

Läsaren bör dock vara medveten om att detta leder till subjektiva inslag i innehållsanalysen. Jag 

i egenskap som lärarstudent har förkunskaper och föreställningar om vilka ämnen som berörs i 

likvärdighetsdebatten i källmaterialet. Bl.a. är det troligt att kategorier som ”likvärdig 

                                                 
62 Kristina Boréus & Sebastian Kohl, ”Innehållsanalys” I: Kristina Boréus & Göran Bergström (Red.) Textens 

mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2018, sid. 

50-51. 
63 Boréus & Kohl, 2018, sid. 52, 55. 
64 Boréus & Kohl, 2018, sid. 58-59. 
65 Boréus & Kohl, 2018, sid. 50, 58. 
66 Boréus & Kohl, 2018, sid. 79.  
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betygssättning” eller ”elevanpassning” förekommer. Det beror på att jag följt skoldebatten i 

allmänhet under flera år samt att dessa kategorier ligger nära definitionen av likvärdighet som 

presenterats tidigare. Innehållsanalysens mål är däremot att finna underkategorier till dessa för 

bättre precision. Ett annat problem med att induktivt skapa ämneskategorier är hur de namnges 

samt hur en text anses tillhöra en kategori fast den skulle kunna placeras i en annan. Jag hävdar 

dock att mina förkunskaper, erfarenheter och insikter som lärarstudent i hur skolan organiseras 

och fungerar som institution ger validitet och trovärdighet till innehållsanalysens resultat. 

5.2 En narrativ analys för att besvara forskningsfrågorna 

Narrativ som begrepp i metodologiska sammanhang har definierats olika och används främst 

inom litteraturforskning. En definition är att ett narrativ består av en organisering av händelser 

för att skapa en handling.67 En central utgångspunkt för forskningen av narrativ är att berättelser 

spelar en viktig roll för människor att skapa ordning och mening i sin tillvaro. Språket är ett 

verktyg att sortera och ordna individens erfarenheter. Men berättandet och tolkandet sker i en 

social kontext. Det påverkar i sin tur hur individen själv skapar och förhåller sig till andra 

narrativ.68 Det finns däremot olika typer av narrativ inom narrativforskningen.69. Ett exempel 

på ett offentligt narrativ som Forssell redogjort för är ”krisen i skolan”. Kännetecknande för ett 

offentligt narrativ är att det är större än individens enskilda berättelse och existerar i ett 

kulturellt, socialt och institutionellt sammanhang. Dess funktion är att skapa gemenskap eller 

splittring i dessa kontexter.70 Målet med den narrativa analysen är att synliggöra offentliga 

narrativ i Skolvärlden eftersom dess lärarfackliga perspektiv på likvärdighetsdebatten gör det 

intressant att se inom vilka narrativa ramar debatten förs. På det sättet skapas en grund för att 

besvara frågeställning ett och två utifrån gestaltningsteori. Men för åstadkomma detta måste 

först texternas narrativa struktur analyseras mer ingående. 

Ett narrativ kan delas upp i två delar. Första delen består av narrativets historia och inkluderar 

de element i narrativet som svarar på frågan om vad narrativet handlar om. Den andra delen är 

narrativets diskurs som svarar på frågan om hur innehållet förmedlas.71 Att undersöka 

narrativens diskurs kräver en tolkningsprocess som synliggör textens konnotativa innehåll, dvs. 

de implicita eller sekundära innebörder som finns i texten. Det kräver kännedom om 

                                                 
67 Robertson, 2018, sid. 222. 
68 Alexa Robertson, ”Narrativanalys” I: Kristina Boréus & Göran Bergström (Red.) Textens mening och makt, 

metodbok i samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2018, sid. 219. 
69 Forssell, 2011, sid. 32-34. 
70 Forssell, 2011, sid. 33.; Robertson, 2018, sid. 245 
71 Robertson, 2018, sid. 255-256. 
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källmaterialets karaktär, sociala kontext och att tolkningsprocessen görs synlig för läsaren.72 Ett 

sätt att tillgängliggöra narrativens historia och diskurs är att formulera generella kodfrågor för 

att bearbeta källmaterialet.73 I tabell 2 nedan presenteras de kodfrågor som använts i analysen 

av källmaterialet. De har tagits och inspirerats av Robertsons generella riktlinjer samt av hur 

Anna Forssell utformat sin narrativa analys i sin avhandling.74 

Kodfrågor: Historia Kodfrågor: Diskurs 

Abstrakt: Hur introduceras ämnet för 

artikeln? 

Hur framställer skribenten sig själv i 

relation till narrativet? Är hen allvetande 

eller snarare en kommentator eller 

åskådare? 

Tid: Var placeras berättelsen tidsmässigt? 

Finns ett framtids, dåtids eller 

nutidsperspektiv närvarande? 

Hur utnyttjas tiden som en retorisk resurs 

för att hävda legitimitet i skribentens 

argument eller för att rama in berättelsen? 

Plats: Var äger berättelsen rum? Hur beskrivs platsen och vilken roll spelar 

den för den övriga framställningen av 

narrativet? 

Deltagare: Vilka är aktörerna i narrativet? Är 

det personer, myndigheter, företag, 

institutioner m.m.? 

Hur beskrivs aktörerna? Är de passiva eller 

aktiva i narrativet? 

Situation: Vad är berättelsens utgångspunkt? 

Finns en värdekonflikt, en rapport som 

kommenteras, en händelse, något som 

relaterar till skolans värld? 

Beskrivs denna i positiv eller negativ 

mening? Ställer sig skribenten sig frågande 

om ämnet?  

Komplicerande handling: Vad är problemet 

som adresseras i debatt- eller blogginlägget? 

Hur beskrivs händelseutvecklingen? 

Upplösning och Coda: Vad avslutade 

berättelsen och hur återförs läsaren till nutid? 

Avslutas berättelsen på ett positivt eller 

negativt sätt och hur kan det påverka 

läsarens uppfattning om ämnet? 

Tabell 2: Kodfrågor till källmaterialet för den narrativa analysen. 

Beträffande narrativens historia har innehållsanalysen redan etablerat narrativets abstrakt, dvs. 

sammanfattning, i ett enhetligt tema. Den har däremot inte besvarat de andra elementen som 

utgör narrativets historia eller dess diskurs. En fördel med kodfrågorna är att de kan användas 

för att dekonstruera och rekonstruera texterna. Det skapar förutsättningar för att finna 

bakomliggande idéer om rättvisa i källmaterialet som döljer sig bakom argumenten och 

problembeskrivningarna i Skolvärlden. Kodfrågorna skapar också en transparens för analysen 

                                                 
72 Robertson, 2018, sid, 236. 
73 Robertson, 2018, sid. 235-236. 
74 Se Forssell, 2011, sid. 31-32.; Robertson, 2018, sid. 225, 235-241. 
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av narrativens historia och diskurs. Den narrativa analysen har kritiserats för att vara subjektiv. 

Forskares tolkning av ett och samma narrativ blir sällan detsamma pga. att varje forskares 

bakgrundsförståelse och föreställning om undersökningsobjektet varierar.75 En annan kritik 

gäller skapandet av forskarnarrativ om källmaterialet utifrån undersökningens syfte, 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter.76 Detta gäller framförallt presentationen av 

Skolvärldens offentliga narrativ. För att deras trovärdighet ska öka används kodfrågorna för att 

undersöka respektive ämneskategoris narrativa konstruktion. Det är i denna mer genomgående 

analys av källmaterialet som de offentliga narrativen ges sin empiriska förankring. 

Avslutningsvis måste en distinktion göras mellan vad diskurs som begrepp innebär i en 

diskursanalytisk ansats till skillnad mot i en narrativ analys.77 I en diskursanalytisk metod får 

språket inte endast en förklarande roll, som i narrativ analys, utan är också som ett verktyg för 

maktutövning. Diskursbegreppet har därför en maktdimension som inte förekommer i en 

narrativ analytisk kontext.78 Denna studie syftar däremot inte till att analysera maktstrukturer i 

skoldebatten om likvärdighet. Därför används en narrativ analys istället för en diskursanalys. 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultatet av innehållsanalysen och den narrativa analysen 

presenteras. Resultaten av dessa förs sedan samman för att se vilka offentliga narrativ som 

präglar likvärdighetsdebatten i Skolvärlden. 

6.1 Innehållsanalysens resultat 

Läsningen av 33 debatt- och blogginlägg har genererat fyra olika ämneskategorier för 

likvärdighetsdebattens teman i Skolvärlden. Kategorierna är breda för att undvika en spridning 

av källmaterialet eftersom det skulle ta bort innehållsanalysens sorterande funktion. 

Ämneskategorierna har utformats utifrån huvudområdena för likvärdighetsdebatten som 

handlade om skolans kompenseringsuppdrag och likvärdig bedömning. Den sistnämndas 

ämneskategori är Rättvis bedömning. Däremot har kompenseringsuppdraget delats upp i tre 

underkategorier: Elever i behov av stöd, Skolsystemet och Läraryrket. I följande avsnitt beskrivs 

respektive ämneskategoris huvuddrag och sedan redovisas antalet texter för varje kategori i 

tabell 3. 

                                                 
75 Robertson, 2018, sid. 243. 
76 Robertson, 2018, sid. 242-243. 
77 Robertson, 2018, sid. 224. 
78 Robertson, 2018, sid. 225, 255-256. 
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(1) Rättvis bedömning innehåller de debatt- och blogginlägg med olika ingångar för att höja 

rättssäkerheten och likvärdigheten i bedömningar av elevers skolprestationer. Det handlar om 

hur digitaliseringen både ger för-och nackdelar i bedömningsarbetet eller om att betygssystemet 

behöver ses över i grunden.79 Vissa av texterna i denna kategori tangerar ämnen som finns i 

kategorin Skolsystemet men placeringen är gjord utifrån att det är betygssystemet och 

bedömningsfrågor som är fokusområdet för texterna och mindre om skolsystemet i sin helhet. 

(2) Elever i behov av stöd innehåller texter som på olika sätt lyfter fram att elever med olika 

neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, autism eller kognitiva funktionsnedsättningar 

är i behov av stöd. I inläggen sker det genom att lärare berättar om hur framgångar eller av 

föräldrar, elever m.m. som vittnar om att det saknas resurser och kompetent personal för att ge 

eleverna det stöd de har rätt till. En annan lärare skriver om hur vuxenvärlden bemöter dessa 

barn på fel sätt.80 Huvudtemat i relation till likvärdighet är att barnen som är i behov av särskilt 

stöd måste få det och att skolan måste ha förutsättningar för att skapa den anpassning och det 

stöd som krävs för denna elevgrupp. 

(3) Skolsystemet inkluderar text-och blogginlägg som hänvisar till att problemet med den 

svenska skolans likvärdighet är hur skolsystemet är uppbyggt och fungerar. Skribenterna 

föreslår också lösningar som ska förändra skolans struktur. I dessa texter lyfts aspekter som kan 

klassas in i de övriga tre kategorier för innehållsanalysen. Men största delen av texterna 

uppehåller sig med hänvisningar till skolsystemets organisation och funktion, och det oftast 

med en negativ syn. Framförallt är skolsegrationen ett ämne för diskussion.81 

(4) Läraryrket innehåller frågor om hur skolan lyckas eller misslyckas med 

kompenseringsuppdraget utifrån lärares kompetenser eller arbetsförhållanden. Detta diskuteras 

                                                 
79 Sara Bruun, Anpassningar eller curling – ett digitalt dilemma, 2018-02-14.; Karin Herlitz, ”Vi måste få 

rimliga förutsättningar att genomföra NP”, 2018-11-14.; Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg, Mårten Sahlin, Tre 

lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”, 2018-06-29., Nicklas Mörk, Lärplattformar är en återvändsgränd, 

2018-10-10. 
80 Alexander Skytte, Äta bör man – annars förstör man, 2018-02-01.; Sara Bruun, Konsten att nå alla – bilderna 

hjälpte min elev med NPF, 2018-04-19.; Jenny Bengtén, Marita Brolin, Ulrika Bäckman, m.fl., Små grupper ett 

måste för elever som behöver stöd, 2018-09-04.; Petrina ChaiaDragon, 12-åriga Petrinas öppna brev: Ge barn 

med diagnoser bättre hjälp, 2018-10-10. 
81 Per Kornhall, Kusligt att vi behöver ställa oss den frågan i skol-Sverige idag, 2018-01-25.; Johan Wikström, 

”Det är dags att lägga ner skolverket”, 2018-03-05.; Per Kornhall, Vart tog liberalismen vägen?, 2018-03-14.; 

Åsa Morberg, Läxhjälp för flera miljoner är rena rama valfläsket, 2018-04-03.; Åsa Morberg, Forskare 

ifrågasätter skolans kompensatoriska uppdrag, 2018-05-21.; Per Kornhall, Den svenska skolsituationen är 

katastrofal, 2018-06-11.; Per Kornhall, Kan vi se en begynnande allians kring ett förstatligande av skolan?, 

2018-07-06.; Åsa Fahlén, Varför är statligt ansvar så viktigt?, 2018-09-19, Skolvärlden.; Per Kornhall, 

Föräldrar riskerar att skada barn för livet genom skolvalet, 2018-10-0.; Svante Tideman, Replik: ”Nej, vi är inte 

emot friskolor”, 2018-10-18.; German Bender & Per Kornhall, Skolsegregationen finns i hela landet, 2018-10-

26.; Per Kornhall, Unicefs larmrapport: Skolsegregationen ökar i Sverige, 2018-10-29.; Åsa Fahlén, 

Skolfrågorna måste vara centrala för nya regeringen, 2018-11-22. 
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ibland utifrån en positiv syn utifrån att lärare kan göra skillnad om man exempelvis arbetar på 

rätt sätt och har tillräcklig kompetens. Men en mörkare sida om läraryrket lyfts också fram där 

frågor om arbetsmiljö, löneläge och den stora lärarbristen dominerar.82 

Ämneskategori Antal texter 

Rättvis bedömning 4 

Elever i behov av stöd 4 

Skolsystemet 13 

Läraryrket 12 

Summa 33 

Tabell 3: Antalet texter i respektive ämneskategori. 

Resultatet visar att ämneskategorierna skolsystemet och läraryrket är mest förekommande i 

Skolvärlden. Eftersom det är en lärarfacklig tidning är texter som berör läraryrket i relation till 

likvärdighetsfrågor inte konstigt. Detsamma gäller för kategorin skolsystemet eftersom frågor 

om hur skolan fungerar och organiseras påverkar läraryrkets förutsättningar. En annan 

förklaring finns om hänsyn tas till hur annan media diskuterat likvärdighet i skolan under 

valrörelsen. En stor valfråga gällde uttag av vinster av privata utbildningsföretag som bedrev 

grund- och gymnasieskolor. Flera texter är öppet kritiska till vinster inom skolsektorn genom 

att hänvisa till att vinsterna bör återinvesteras i verksamheten, samtidigt som skribenterna 

noterar att dessa bolag ser lärare som den största kostnaden och därför anställer så få som 

möjligt och kompletterar med obehörig personal. Det kan också förklara varför läraryrket 

kategorin är stor eftersom systemet sänker yrkeskårens status och mandat.83 En tredje förklaring 

till varför kategorierna Skolsystemet och Läraryrket förkommer i sådan omfattning är 

kopplingen mellan Lärarnas Riksförbund och Skolvärlden. Förbundets åtgärdsprogram för att 

stärka skolans likvärdighet speglas i de förslag och problemformuleringar som lyfts fram i 

debatt- och blogginläggen. Hur detta görs kommer beskrivas mer i avsnittet om den narrativa 

                                                 
82 Per Kornhall, Hur kan vi som nation tillåta detta att pågå?!?, 2018-08-07.; Åsa Fahlén, Skolstart – och 

leveransdags, 2018-08-15.; Jiang Millington, ”Lärare måste återfå mandat att bestämma”, 2018-08-21.; José 

Godoy, Fel när normkritiken blir enda norm, 2018-09-05.; Per Kornhall, Stackars de lärare som inte är starka 

nog, 2018-09-22.; Roger Haddad, Roger Haddad (L): Permanenta Lärarlyftet för fler behöriga lärare, 2018-11-

03.; Mikael Bruér, Varning för egengjorda läromedel, 2018-11-05.; Jenny Edvardsson, Den fria läsningen kan 

bli en social hävstång, 2018-11-12.; Jonas Edlund, ”Jonas, jag har ju lärt mig nåt!”, 2018-11-13.; Per Kornhall, 

Laget går före jaget i skolan, 2018-11-26.; Per Kornhall, Deras kamp rörde upp lärares känslor, 2018-12-04.; 

Rebecca Roth, Samarbete mellan syv och lärare måste in i vår utbildning, 2018-12-07. 
83 Kornhall, 2018-03-14, Kornhall, 2018-06-11.; Kornhall, 2018-08-07.; Fahlén, 2018-09-19.; Kornhall, 2018-

10-01.; Tideman, 2018-10-18. 
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analysen. Att ämneskategorier är stora kan förstås utifrån gestaltningsteorin. Detta eftersom 

båda ämneskategorierna handlar om ämnen som berör skolan som organisation, vilket också är 

den nivå som Lärarnas Riksförbunds åtgärdsprogram för ökad likvärdighet riktar sig mot att 

förändra. Detta liknar Wiklunds studier av Dagens nyheter eftersom publiceringen av dessa 

ämnen i Skolvärlden skapar en problembild för vilken tidningen och dess ägare har färdig 

lösning för. 

Resultat visar däremot att kategorierna rättvis bedömning och elever i behov av stöd är små. 

Det är förvånande med tanke på att betygssystemets legitimitet är viktigt för att lärares 

professionella status ska bibehållas. För om inte systemet är rättssäkert demonstrerar det att 

lärarkåren inte har rätt kompetens för att göra bedömningar, vilka är en del av lärares 

kärnuppdrag. En orsak kan vara att det endast är debatt- och blogginlägg som undersökts. De 

skrivs för att dela erfarenheter, åsikter och skapa opinion. Diskussioner om betygsättning kan 

därför tänkas vara mindre intressant att diskutera i ett lärarfackligt forum som Skolvärlden. 

Sannolikheten är större att betygssättning diskuteras med kollegor på arbetsplatsen och att 

frågor om lärares yrkesvillkor behandlas i tidningen. Om artiklar från Skolvärldens redaktion 

inkluderats hade det kanske varit ett annorlunda resultat. Artiklarna är skrivna som korta notiser 

eller större reportage. Betygsättning eller elevstöd skulle därför kunna behandlas mer ingående 

i artiklar än vad som är fallet i blogg- eller debattinlägg. Det beror på att de skrivs med olika 

syften. 

6.2 Den narrativa analysens resultat 

Under denna rubrik redogörs för hur respektive ämneskategori konstrueras och gestaltas utifrån 

kodfrågorna som formulerats i tabell 2. 

6.2.1 Elever i behov av stöd – Förståelse och resurser efterfrågas 

Ett genomgående tema i de debatt- och blogginlägg som tillhör kategorin Elever i behov av stöd 

är att skolans ledning och skolpolitiker måste börja lyssna på lärare, föräldrar, övrig 

skolpersonal och elever. Förutsättningarna är för dåliga i dagsläget för att kunna ge eleverna 

rätt stöd. Bl.a. hänvisas det till att klasstorlekarna måste minskas för att öka möjligheterna till 

anpassningar för både elevers och lärares skull. Argumenten stöds med hänvisning till 

forskningsrapporter, historisk utveckling eller vardagliga resonemang.84 Ett sätt historisk 

utveckling används på är följande: 

                                                 
84 Bruun, 2018-04-19.; Bengtén, Brolin, Bäckman m.fl., 2018-09-04. 
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En av de mer genomgripande förändringar vi ser i skolan nu är inkludering. /…/ det låter 

som en god tanke men tar inte hänsyn till barns olika behov. Det framstår tydligt som en 

besparingsidé, /…/.85 

Här skuldläggs beslutsfattarna genom påståendet att ekonomiska skäl går före barnens behov 

av stöd i skolan som de har rätt till enligt lag. Detta är ett uttryck för orättvisa i systemet. För 

det är de som har det svårast i skolan som drabbas av idén om inkludering som egentligen är en 

produkt av huvudmännens snålhet. En lärare uttrycker sig på ett mer vardagligt sätt om samma 

sak: 

/…/ men vem som helst kan ju räkna ut att jag kan lägga mer tid på mitt formativa arbetssätt, 

planeringen och uppföljningen av denna om jag har 22 istället för 32 elever.86 

När en historisk utveckling också refereras blir kritiken och orättvisan mer djupgående. Förut 

var tillgången för stöd bättre trots att ambitionerna i dagsläget är högre. Det hänvisas till 

nedläggning av specialskolor och bristen på rätt kompetens i skolan, vilket medför långa kötider 

till de fåtal platser som fortfarande existerar. Resultatet är att pedagoger, elever och föräldrar 

bränns ut och mår dåligt. Även framtidsbeskrivningen är illavarslande eftersom behovet av 

utbildade pedagoger ökar men lärarbristen fortsätter. 87 Det är skribenterna själva som är aktiva 

i debatten. De kämpar för något positivt och vill åtgärda orättvisorna. Beslutsfattarna är passiva 

och är döva för protesterna mot orättvisan. Det finns dock lösningsförslag som framförallt 

efterfrågar mer resurser och kompetensutveckling av skolpersonal.88 Även en demokratisk 

lösning lyfts fram. Författaren ställer sig retoriskt frågan om varför detta sker och besvarar den 

med att det är ”Riksdag och regeringen, men för det mesta är folket, som du och jag.”89 Därför 

går det också att ändra situationen på demokratisk väg: ”Vi är folket, vi kan ändra framtiden, vi 

gör förändringarna.”90 I det uttalandet finns det en optimism om rättvisa i framtiden eftersom 

folket i ett demokratiskt samhälle kan förändra den orättvisa situationen genom krav på 

förändringar till politiker. 

Ett annat tema är en efterfrågan från elever och lärare om höjd kompetens gällande att kunna 

bemöta elevgruppens speciella behov.91 Här präglas texterna av vardagliga händelser och 

reflektioner. Det görs genom rekonstruktion av en vardaglig dialog med ett barn som inte vill 

äta skolmaten, och att lärare i samma stund tenderar att reducera barnets behov och problem. 

                                                 
85 Bengtén, Brolin, Bäckman m.fl., 2018-09-04. 
86 Bruun, 2018-04-19. 
87 Bengtén, Brolin, Bäckman m.fl., 2018-09-04. 
88 Bruun, 2018-04-19.; Bengtén, Brolin, Bäckman m.fl., 2018-09-04.; ChaiaDragon, 2018-10-10. 
89 ChaiaDragon, 2018-10-10. 
90 ChaiaDragon, 2018-10-10. 
91 Skytte, 2018-02-01.; Bruun, 2018-04-19.; ChaiaDragon, 2018-10-10. 
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Konsekvensen är att barnets tillit till vuxna minskar för att läraren ljuger. Resonemanget stöds 

med hänvisning till forskning och egen erfarenhet som tidigare elev med särskilda behov och 

nu lärare i liknade händelser. Lösningsförslaget är att vuxna måste ha mer kunskap om olika 

diagnoser men också ta sig tid att empatiskt lyssna på barnet så hen får sitt problem validerat.92 

Här blir en självupplevd orättvisa tydlig som skribenterna erkänner att de gjort sig skyldiga till 

i efterhand. De har inte tagit tillräcklig hänsyn till elevens behov och med det negligerat det 

kompensatoriska uppdraget.  

En annan vardagssituation är när en lärare imponeras över hur en elev med autism lyckas lösa 

en svår engelskauppgift med hjälp av bilder. Läraren betonar att man måste bemöta och lyssna 

på eleven på ett bra sätt vid det tillfället. För det visade sig att eleven ”återberättade /…/ hela 

berättelsen precis som den faktiskt var.”93 Även eleven får en aktiv roll i texten genom att ge 

tips till andra lärare och lärarstudenter om elever med autism: ”Vi är alla olika inne i våra 

huvuden och ni behöver försöka komma in i våra huvuden.”94 Exemplet ger ett positivt 

rättviseargument därför att eleven får lära sig på sina villkor och elevens tips ger en uppmaning 

om hur rättvisan kan upprätthållas. Men den vardagliga och optimistiska tonen har en motsats. 

I ett öppet brev skriver en elev med asperger och ADHD att lärare måste förstå hennes och 

andra elever med olika funktionsnedsättningars behov. Lärare som inte gör detta begår ett 

yrkesfel. Det poängteras att: 

vi är inte som alla andra, våra hjärnor funkar olikt i jämförelse med andra. För oss är våra 

funktionsnedsättningar en del av livet, vi kan inte ta bort de eller strunta i de.95 

I det öppna brevet förklarar eleven hur hennes upplevelser i klassrummet är och hur 

undervisningen är svår att förstå men att hon, precis som andra med funktionsnedsättning, vill 

lära sig. Lösningen är att lärare måste ha kunskap om barnen i behov av stöd, vilket eleven vill 

hjälpa till med genom brevet. För eleven upplever lärare som orättvisa. Lärare tar inte hänsyn 

till elevgruppens behov. Hur grov orättvisan upplevs synliggörs också i uttalandet att lärare 

begår tjänstefel. Det förekommer också en egenupplevd orättvisa om att andra elever klarar sig 

bra men inte skribenten själv. Att eleven ställer sig frågor av den här arten framställer det 

kompensatoriska uppdraget för skolan som hotat, eftersom skolan varken informerar eleven om 

eller tillmötesgår hennes särskilda behov. 

                                                 
92 Skytte, 2018-02-01. 
93 Bruun, 2018-04-19. 
94 Bruun, 2018-04-19. 
95 ChaiaDragon, 2018-10-10. 
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Sammanfattningsvis gestaltas debatten som en fråga om kunskap och resurser för att alla elever 

ska få rätt stöd för att klara utbildningen. När resurser är aktuella vänder sig man mot politiker 

och beskyller dessa för passivitet medan skribenterna aktivt jobbar i motvind pga. 

beslutsfattarnas passivitet. Både forskning, vardagliga resonemang samt tidsperspektiv används 

för att legitimera teser och argument. När kompetens om elever som har behov av särskilt stöd 

behandlas är det istället lärares bristande kunskap som påtalas. Det görs genom vardagliga 

reflektioner tillsammans med forskningsrapporter eller egna upplevelser om antingen 

framgångar eller kritik mot hur anpassningar sker eller inte sker. I samtliga fall kan rättvise 

ideal av både negativ och positiv karaktär synas. 

6.2.2 Rättvis bedömning – Digitalisering och betygsättningens villkor 

När rättvis bedömning diskuteras är digitaliseringens påverkan på bedömningar och 

betygsättning ett tema och det andra temat rör lärares förutsättningar att kunna genomföra 

likvärdig bedömning. Hur det görs skiljer sig åt i respektive tema. 

Digitaliseringen behandlas utifrån egna yrkeserfarenheter om bedömning och betygssättning.96 

Hur problemformuleringarna skapas ger dock skilda bilder om hur digitaliseringen påverkar 

läraryrkets bedömningsuppdrag. En lärare ställer sig frågan om digitala hjälpmedel stjälper eller 

hjälper elevernas inlärning och hur detta påverkar relationen mellan vad de faktiskt kan och 

deras betyg. För lärarens egen erfarenhet är att texterna som eleverna skriver blir bättre med 

hjälpmedel. Lösningen som föreslås är simpel: ”/…/ vi måste träna eleverna i att utveckla sina 

förmågor även utan digitala hjälpmedel. Mina elever gör både och.”97 Men problemet i 

diskussionen är att de digitala hjälpmedlen är lockande att använda som stödinsatser för de 

elever som inte orkar läsa eller skriva. Därför måste lärare våga ställa krav på dessa elever. 

Elever med faktiska svårigheter som har behovet av stödet ska däremot få använda verktygen.98 

För lärare uppstår ett dilemma om man inte är kritisk i sitt tillåtande av digitala hjälpmedel: 

tydligt blir det /…/ när /…/ de nationella proven ska genomföras, då är inte hjälpmedel 

tillåtna /…/. /…/ [då] är det stor risk att eleven inte klarar att nå E på de nationella proven.99 

För att undvika lockelsen måste lärare förstå att ”det krävs en arbetsinsats – utan arbetsinsats 

och att eleven når upp till vad som krävs, blir det inget E i betyg.”100 Dilemmat läraren upplever 

kan förstås med Rawls första rättviseprincip genom exemplet att alla är lika för lagen, vilket är 

                                                 
96 Bruun, 2018-05-08.; Mörk, 2018-10-10. 
97 Bruun, 2018-05-08. 
98 Bruun, 2018-05-08. 
99 Bruun, 2018-05-08. 
100 Bruun, 2018-05-08. 
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principen som speglar betygsättningen. Läraren uttrycker en vilja om att kunna sätta rätt betyg 

som motsvarar elevens kunskaper. Men det hotas av läraren själv om man inte reflekterar över 

användandet av digitala hjälpmedel i undervisningssituationer. Orättvisan är dubbel till sin 

natur. Först för att det innebär att elever sinsemellan inte betygssätts efter en gemensam 

referensram. Vidare får eleven en felaktig uppfattning om sin egen förmåga pga. lärarens 

misstag. Denna uppmanade och problematiserande diskussion vars rådgivande karaktär lärare 

till lärare emellan skiljer sig från det missnöje som präglar det andra sättet att diskutera 

digitaliseringen och bedömning. Missnöjet beror på att politiker säger sig vilja minska lärares 

administrativa arbetsbörda men att det i verkligheten enligt skribentens egen och andras 

uppfattning sker det motsatta: 

Allt fler lärare [vittnar] om tvånget från sina respektive kommuner/arbetsgivare att använda 

så kallade lärplattformar till att /…/ dokumentera och kommunicera elevernas kunskaper 

med vårdnadshavarna.101  

Det stora problemet med detta är att lärplattformarna inte alls väljs utifrån att de uppfyller 

lärares efterfrågade funktioner för effektiv planerings-, uppföljnings- och bedömningsarbete. 

De väljs utifrån vilken som är billigast och det ger motsatt effekt. Skribenten hänvisar också till 

skollagen om vad läraren är skyldig att dokumentera: 

Det finns inga lagkrav på att läraren måste dokumentera alla kunskaper eleverna visar vid 

bedömningssituationer. Det finns därmed inte heller några krav på hur dokumentationen ska 

se ut eftersom den kan /…/ och bör se olika ut beroende på ämnets karaktär och 

dokumentationens syfte.102 

Skribenten menar att det är lärare som vet när och hur dokumentation ska användas. Det 

intrycket blir starkare när det hävdas att lärplattformarnas design styckar upp kunskapskraven 

vilket försvårar helhetsbedömningar av elever. Användandet av lärplattformar ger även ”en 

falsk bild av vad likvärdighet innebär.”103 Lösningen är att lärare ska få mandat att bestämma 

över användandet av plattformarna och att de ska designas efter lärares behov. Skribenten 

efterfrågar att arbetsgivare börjar lita på lärarna istället för att ”samla in mängder data av rent 

okynne /…/”104 och tro att det är ett systematiskt kvalitetsarbete. Här uttrycks en orättvisa för 

en dålig arbetssituation och dåliga verktyg att kommunicera bedömning på. Orättvisan skapas 

genom tvånget från huvudmännen att använda lärplattformarna och drabbar i slutänden kvalitén 
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på elevernas utbildning. Lösningen är att huvudmännen tar lärarnas expertis på allvar genom 

att välja rätt lärplattformar. 

Det andra temat om lärares förutsättningar för att genomföra likvärdiga bedömningar utgår från 

ett lärarperspektiv. Argumenten görs genom hänvisning till Skolverkets riktlinjer om hur skolor 

bör organisera de nationella proven eller att flera rapporter från Skolverket bekräftar bilden som 

lärare redan har om betygssystemet.105 Utgångspunkterna för problemformuleringar görs med 

ett historiskt perspektiv. Exempelvis i följande citat: 

På många skolor finns tydliga riktlinjer för hur proven ska genomföras, och på många skolor 

fungerar det bra som det verkar. Ofta är det två lärare som bedömer eleverna, och de lärare 

som bedömer har vikarier på sina ordinarie lektioner. Det har inte alltid sett ut så, utan /…/ 

uppdraget att genomföra proven [har] hamnat på den enskilda läraren. En snabb blick i olika 

lärargrupper på sociala medier avslöjar dock att det än idag är det många lärare som slår knut 

på sig själva /…/.106 

Kritik riktas här mot skolledningen som måste skapa goda förutsättningar för genomförandet 

av de nationella proven. För skribenten innebär det att Skolverket måste ta mer ansvar för de 

prov de ålägger skolor att genomföra. Utan likvärdiga förutsättningar kan inte likvärdighet i 

bedömning uppnås.107 Här bryts Rawls villkor för den andra rättviseprincipen och därmed hotas 

den första principen. Förutsättningar skiljer sig mellan skolorna och därför är det inte jämlikt i 

möjligheter för att kunna genomföra proven. Proven är skapta för att höja likvärdigheten i 

bedömningen mellan skolor. Därför drabbas elevernas rätt till en rättvis bedömning när lärare 

inte ges rätt förutsättningar. För att en förändring ska ske gör författaren en motsägelsefull 

uppvärdering av sin egen yrkeskår: 

Vi lärare är ofta plikttrogna och lojala; vi vill elevernas bästa och därför slår vi knut på oss 

själva när vi löser problem som faktiskt inte är våra att lösa.108 

Lärares välvilja måste får ett stopp och de måste våga hävda sig mot skolledningen och kräva 

ett dugligt ledarskap, annars kommer de nationella proven inte leda till rättvisare bedömning 

för eleverna. 

I en annan artikel används också ett tidsperspektiv. Utgångspunkten är att lärare sedan 2011 har 

försökt göra Skolverket uppmärksamt på de otydliga kunskapskraven, eftersom lärarna själva 

inte klarar av tyda de trots akademisk utbildning.109 Utvecklingen har lett till att lärare fått mer 

ansvar och därmed skulden fast det är myndigheter och politiker som ligger bakom problemet. 
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Det har i sin tur skapat ”en utbredd misstro /…/ mellan skolverket och (lärar)skrået sedan 

1994.”110 Lösningen är en total förändring av betygssystemet. Det ska normeras utifrån lärares 

erfarenheter och nationella prov samt att betyget icke godkänt ska avskaffas. Det motiveras 

utifrån att Skolverket med sina tidigare rådgivnings-och stödmaterial har skapat ”dimridåer och 

en skakig grund att bygga nationell likvärdighet på.”111 Ytterligare riktlinjer är därför inte 

önskvärda, och reformering av betygssystemet ses som det bättre alternativet. Skribenterna 

uttrycker sig vidare bittert om att det inom det politiska området är ”oroväckande tyst om /…/ 

problematiken trots att den är välkänd.”112 En pessimistisk syn på politikerna är närvarande. I 

exemplet ligger orättvisan på en systemnivå mellan politiker och lärarskrået och det historiska 

perspektivet ger det ett grövre intryck. Den består i att lärare inte får lika möjligheter i sitt 

bedömningsarbete för att Skolverket inte har formulerat tydliga styrdokument. Misstron från 

lärare till myndigheten och vice versa bygger på att vardera parten anser att den andra inte 

uppfyller sin del i att upprätthålla en rättvis bedömning för eleverna. 

Avslutningsvis framgår det implicit i ämneskategorin rättvis bedömning att det är eleverna som 

drabbas mest. För om lärare inte reflekterar över hur digitaliseringen påverkar elevens lärande. 

Om lärare inte ges förutsättningar eller rätt verktyg för att kunna göra och kommunicera 

bedömningar på ett bra sätt till elever, kommer det vara orättvist mot eleven. Kritiken i 

ämneskategorin riktas både mot skolans ledare, den utbildningspolitiska arenan och även mot 

lärarkollegiet. Den sistnämnda sker dock i mildare grad än den förstnämnda. 

6.2.3 Skolsystemet – En illavarslande utveckling och passiva politiker 

Helhetsbilden i ämneskategorin är att alla debatt- eller blogginlägg menar att den nuvarande 

utvecklingen i det svenska skolsystemet inte är önskvärd. Det görs på olika sätt genom att 

kritisera eller problematisera valförslag113, skolsegregationen114 de politiska beslutsfattarna115 

samt vinster i skolsektorn.116 

Ett valförslag kommenteras av skribenten själv enligt följande: 
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Noterar med förfäran att Jan Björklund förutom att /…/ göra om de läroplaner han själv har 

tillverkat också vill avsätta 300 miljoner kronor till Skolinspektionen.117 

Förslaget är förskräckligt ur författarens synpunkt och denne kontrar med ett eget förslag om 

att pengarna borde användas till att få in mer lärare i klassrummen istället. Det bästa framställs 

dock att göra skolan statlig eftersom: 

Det vore mycket rimligare att Liberalerna lyssnade på alla de lärare och rektorer som pekar 

på skolvalets och skolpengens bekymmersamma effekter.118 

Enligt författaren lyssnar inte politikerna på lärare trots deras bättre insikt i skolans vardag, och 

därför är också valförslaget meningslöst. Ett annat tillvägagångssätt är att problematisera 

valförslag för att visa att lärare vet bättre än politiker. Förslaget gäller ökat statligt finansiellt 

stöd för läxhjälp som både skolor och organisationer kan söka. Skribenten ställer två retoriska 

frågor: ”Lär man sig bättre med läxor?”119 och ”/…/ men är hemläxor till vissa skolor och 

organisationer, betalda av regeringen, ett bra sätt att skapa en jämlik skola?”120 Frågorna skapar 

intrycket av att förslaget är ogenomtänkt av regeringen. Vidare hävdas att förslaget inkräktar 

på lärarens autonomi och att läxors vara eller inte vara i skolan bör avgöras av lärare och inte 

politiker. Lösningen är därför att: 

ge skolan och lärarna tydliga mål och överlåt med fullt förtroende till de professionella 

lärarna att besluta om och /…/ hantera läxor i samråd med eleverna.121 

Båda exemplen är ett avfärdande av att förslagen kommer att åtgärda orättvisorna i den svenska 

enligt lärares perspektiv. Björklund vill stärka Rawls första rättviseprincip med lärarna som 

anställs för 300 miljoner kronor för att bidra till mer rättvis bedömning. Skribenten menar 

istället att det är Rawls andra rättviseprincip som ska stärkas genom förslaget att pengarna bör 

gå till fler undervisande lärare. Lärarbristen i skolan upplevs som mer akut för att vissa elever 

inte får en utbildad lärare, vilket antas försvåra skolans kompensatoriska uppdrag och inte ge 

eleverna lika förutsättningar att klara utbildningens mål. Förslaget om läxhjälpsstöd kan förstås 

som politikers vilja att stärka skolans kompensatoriska uppdrag. Men satsningen döms ut för 

att inte vara tillräcklig eftersom läxor i sig själva inte betyder att eleverna lär sig mer. 

Skribenterna utnyttjar också tidsperspektiv som en strategi. När liberalerna kritiseras gör 
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författaren en historisk jämförelse för att visa att partiet gått från lärarnas parti till 

marknadsliberalernas parti.122 Även en framtidsdimension intas med en demokratisk nisch: 

OM det moderna samhället ska överleva på sikt, om demokratiska val ska behålla sin 

legitimitet och om väljarna inte ska rösta på populistiska partier, då är det detta slags liberala 

renhållningsarbete som i nuläget behövs.123 

Detta gör budskapet till politikerna tydligare: de ska återkomma när de har hittat rätt igen för 

annars hotas demokratin på sikt, enligt författaren. 

Skolsegregationen diskuteras med ett starkt politikerförakt och hård kritik mot hur systemet 

fungerar. Texterna kommenterar och diskuterar skolvalet, friskolors fria etableringsrätt och rätt 

att ta ut vinster med hjälp av referenser till forskning, böcker, egna studier eller 

myndighetsrapporter. Orsaken förklaras bra av en skribent i samband med skolsegregationens 

konsekvenser: 

Familjebakgrunden är den viktigaste faktorn för framgång i skolan. Det har alla lärare i hela 

skolsystemet alltid känt till. Detta är inget nytt, men det tar bättre om en forskare säger det.124 

Med andra ord används rapporter för att stärka skribenternas problembeskrivningar. I detta fall 

hävdar också skribenten implicit att lärare inte blir lyssnade på. Istället beskrivs det som att 

kommunernas självstyrelse och friskolekoncerners pengapåsar styr debatten och politikerna 

följer dessa istället för att lyssna på alla varningar från forskare och lärare.125 En orättvisa skapas 

här pga. av girighet från huvudmän och politiker där resurser tas ut i vinst istället för att bidra 

till att stärka skolans kompenseringsuppdrag. 

Skolsegregationen präglas också av ett krisläge i likhet med vad Nordins, Forssells och 

Wiklunds studier visat. Rubrikerna är exempelvis ”Den svenska skolsituationen är 

katastrofal”126 eller ”Föräldrar riskerar att skada barn för livet genom skolvalet”127. 

Krisnarrativet fördjupas genom beskrivningar av att utvecklingen har pågått länge. Exempelvis 

att den dåliga utvecklingen tog sin början redan med kommunaliseringen och det 

decentraliserade ansvaret för utbildningen.128 Ett nutidsperspektiv beskriver också att 

decentraliseringen har skapat olika förutsättningar för genomförandet av utbildningen. Det 

nuvarande system har 290 kommuner och 800 friskoleföretag som alla har olika ambitioner, 
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kapacitet och förutsättningar att leva upp till kraven som ställs på utbildningen.129 Det anses 

därför som en dålig grund för likvärdig utbildning. Krisläget förstärks vidare genom att upprepa 

lärarbristens problem och vad det kan leda till i framtiden.130 Det görs genom uppmaningar om 

att reformer måste genomföras för att säkra den framtida tillgången på lärare och knyts till 

förslag om att staten måste ta mer ansvar.131 Även statistik används för att poängtera detsamma: 

För övrigt vill jag påminna om att en brist på 77 000 lärare /…/ innebär att (lågt räknat) 

700 000 barn och elever inom några år kommer att gå till förskolor och klassrum där det inte 

finns en utbildad lärare.132 

 Det är den framtida utvecklingen som skapar en krisdiskurs men också orättvisa. Flera 

rapporter och studier visar att skolvalet sker utifrån etnicitet snarare än kvalitén på utbildningen 

och att staten finansierar denna segregation via skolpengen.133 Som motvikt mot detta ställs 

demokratiska principer. Exempelvis med en retorisk fråga: 

Är rätten att tjäna pengar på skola och undvika mörkhyade viktigare än samhällets 

demokratiska fundament. Den frågan är kuslig att vi behöver ställa oss i Sverige idag.134 

Frågan uppmanar till en omprioritering av skolpolitikers värderingar och antyder att 

demokratin, med större segregering av samhället som följd av frånvaron av åtgärder, hotas. 

Men politikerna är trots alla fakta passiva. På det viset skapas en farlig orättvisa som kan bli 

värre. Skolan som mötesplats för elever med olika bakgrunder hotas, vilket indirekt antyder att 

skolor kommer sorteras i hög-respektive lågpresterande skolor. Med vinst uttag försvinner 

också pengar till de mest behövande. Segregeringen och dräneringen av resurser hotar därför 

Rawls andra rättviseprincip. Det kompensatoriska uppdraget försvåras med mindre resurser och 

segregeringen minskar chanserna för att villkoret om lika möjligheter ska uppfyllas. 

De politiska beslutsfattarna anklagas inte bara för passivitet utan också för tamhet i sin styrning. 

Genom rubriken ”Det är dags att lägga ned Skolverket”135 utgår en matematiklärare ifrån att 

Skolverket är värdelöst. Det för att införandet av programmering i matematikämnet ses som 

”ett utopiskt uppdrag från regeringen.”136 Skolverket har däremot inte ändrat omfattningen av 

matematikkurserna när programmering inkluderas. Detta tycker läraren är befängt utifrån hur 

hans fråga till skolverket ser ut: 
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har ni en sådan naiv bild av huvudmannen att ni tror att skolorna på eget bevåg lägger ut 120-

150 timmar per 100-poängs kurs?137 

När Skolverket inte vidtar en sådan essentiell åtgärd enligt läraren finns det heller ingen 

anledning att Skolverket ska finnas kvar som myndighet för de ”leker med ungdomars framtid 

genom att skapa verklighetsfrämmande styrdokument utan kravställning på huvudmannen.”138 

Lärare ges därför inte rätt förutsättningar för en bra undervisning i matematikämnet, vilket 

implicerar att Skolverket främst gör eleverna en orättvisa eftersom de måste lärar sig mer på 

samma tid som förut. Det drabbar deras kunskapsutveckling i ämnet som blir mer ytlig, vilket 

på sikt inte hjälper till att höja likvärdigheten eller resultaten i utbildningen. 

Ibland finns det hoppfullhet om att politikers passivitet omsätts till handling. Inläggen 

kommenterar olika politikers uttalanden i dagstidningar och debatter eller uppmanar politikerna 

till handling efter att valresultatet presenteras.139 Ett exempel på uppmaning är rubriken ”Kan 

vi se en begynnande allians kring ett förstatligande av skolan?”140 Genom användandet av 

demokratiska argument hoppas man mobilisera de annars passiva politikerna: ”Både väljare i 

allmänhet och LR:s medlemmar i synnerhet anser att vi måste förändra hur skolan styrs och 

finansieras.”141 Dock är passiviteten den dominerande synen på politiker i kombination med att 

lärarkåren inte blir tagen på allvar. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras ämneskategorin Skolsystemet av kritik mot politikers sätt att 

hantera de varningsrop som kommer från hela skolsektorn och från forskning. Bilden är snarare 

så att politikerna antingen föreslår fel åtgärder, ignorerar problemen eller är 

verklighetsfrånvända. Genom användandet av olika tidsperspektiv framställs situationen också 

som kritisk och det skapar också ett visst förakt gentemot skolmyndigheter och beslutsfattare 

eftersom de inte gjort något. Lärarbristen framställs som ett stort orosmoln på himlen som måste 

lösas, om inte annat för att garantera varje barns rätt till en god utbildning. Vidare används 

också ett framtidsperspektiv för att poängtera att om inget görs riskeras det demokratiska 

samhället eftersom en bra skola är en garanti för demokratin. Denna problembeskrivning 

motiverar därför också genomgripande reformer av skolan för att åtgärda problemen och kan 

därför förstås utifrån gestaltningsteori. För de lösningar som föreslås genomgående är att staten 

måste ta mer ansvar för skolan genom att både styra och finansiera den i likhet med Lärarnas 
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Riksförbunds åtgärdsprogram. Annars fortsätter den djupa orättvisan mot dagens och 

framtidens elever. 

6.2.4 Läraryrket – Dåliga villkor, lärarbrist och snåla huvudmän 

I centrum för debatt- och blogginläggen för denna ämneskategori är frågor som berör 

läraryrkets villkor142 och lärares kompetens143 men en gemensam nämnare som förekommer i 

båda är den ständigt närvarande lärarbristen. Lärarbristen etableras i debatt- och blogginläggen 

som ett faktum genom hänvisande till statistik, rapporter och undersökningar.144 Ibland 

förstärks budskapet genom en negativ beskrivning som i följande citat: 

Vi har enligt OECD:s TALIS den lärarkår som mest av alla lärarkårer i OECD ångrar sitt 

yrkesval. Vi vet att de jobbar för mycket och med fel saker. På grund av detta har vi en av 

västvärldens allra allvarligaste kriser vad gäller lärarförsörjning. Det är en katastrofal 

situation som även om vi börjar göra bra saker nu kommer att påverka vårt samhälle i 

decennier framåt.145 

Lärare ångar sitt yrkesval för att lärares arbetsvillkor är orimliga. Vidare gör skribenten det 

tydligt att om bra åtgärder görs, kommer det att ta tid vilket innebär att förändring måste ske 

snabbt. Annars fortsätter den negativa utvecklingen. Arbetsmiljön för lärare är ett 

återkommande tema i flera andra inlägg. I en debattartikel försöker en politiker visa förståelse 

för lärares situation och föreslår att: ”Lärare måste återfå mandat över att bestämma över sin 

egna undervisning.”146 I samma debattartikel beskrivs motståndarnas politik som ”hafsiga 

förslag utan förankring”147 och för att inkräkta på lärarnas autonomi i klassrummet. En sådan 

gestaltning av problemet och den politiska motståndaren passar i Skolvärlden eftersom lärare 

menar att de inte blir hörda i skoldebatten. 

Slutligen framställs lärarbristen ur ett rättviseperspektiv. Politikerna beskylls för passivitet och 

skapandet av orättvisor i skolan på liknande sätt som redogjorts i ämneskategorin Skolsystemet. 

Det görs genom att sätta in frågan i en historisk kontext: 

Hur kan vi som nation tillåta detta att pågå? Hur tänker våra rikspolitiker egentligen? Är inte 

alla svenska barn berättigade till en bra undervisning? Hur kan det komma sig att vi år ut och 

år in stannar kvar i ett uppenbart dysfunktionellt decentraliserat system både för 

lärarförsörjning och lönemodeller med mera?148 
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Politikerna är tanklösa och blinda inför verkligheten och paradoxen i detta visas genom att alla 

barn har rätt till en bra undervisning. Det vilar på antagandet att god undervisning förutsätter 

en utbildad lärare. Lösningsförslaget är att staten ska ta ansvaret genom följande formulering: 

Och när de (kommunala och fristående huvudmän) inte har tagit det ansvaret, år efter år efter 

år efter år – är det då inte dags att skrota det decentraliserade ansvaret?149 

För tar staten över makten kan systemet ändras snabbt och läraryrkets status höjas.150 

Tidsperspektivet förstärker känslan av kris vilket motiverar akuta åtgärder, men samtidigt är 

lösningen uppenbar, dvs. att staten måste styra skolan. Problembeskrivningen gestaltas alltså 

för att passa med lösningsförslaget och motiveringen stärks, i likhet med Nordins studie, av en 

krisdiskurs. Tidsperspektivet skapar en dramaturgi i likhet Wiklunds analys av hur Dagens 

nyheter gjort detsamma för att göra sin lösning mer attraktiv. Rawls rättviseprinciper ger även 

en förklaring till varför förändring måste ske nu. Barnens rätt till utbildning framställs som 

hotad i grunden, dvs. att båda rättviseprinciperna hotas av skolans systemfel. Elever får inte 

samma förutsättningar för det saknas lärare och det ger inte större sannolikhet för att skolan ska 

klara sitt kompensatoriska uppdrag. Organisationen av skolan under de rådande förhållanden 

kommer därför inte kunna åtgärda dessa orättvisor och därför krävs det kraftiga reformer för att 

skolan ska kunna bli en rättvis institution i samhället med rätt villkor för sitt uppdrag. 

Skolsystemet och politikerna beskylls för lärarbristen och dåliga arbetsförhållanden men det 

förekommer också kritik mot skolledning. En lärare utgår från egen erfarenhet och upplevelse 

av att skolan styrs ideologiskt på ett sätt som hotar kärnuppdraget att skapa kritiskt tänkande 

hos eleverna och att skolan ska vara öppen för flera perspektiv.151 Det som kritiseras är den 

normkritiska pedagogikens implementering från politiker och skolledares sida. Den har 

presenterats som fortbildning för lärare och har dessutom gett skäl till löneförhöjningar. 

Artikeln avslutas med den retoriska frågan: 

Hur gestaltar sig förutsättningarna för vetenskaplighet och forskning om utrymmet för andra 

synsätt i svensk skola begränsas?152 

Politiker och skolledare framställs som alltför ivriga att implementera nya perspektiv i skolan 

utan att reflektera över konsekvenserna. En annan skribent anklagar skolledningar för att ge 

ekonomiska skäl företräde över elevers rätt till goda läromedel med hänvisning till egen 
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erfarenhet, Skolinspektionen och forskning.153 Istället för att köpa in läromedel uppmanas 

lärarna göra sina egna, vilket beskrivs som: ”Fantastiskt! Den enda kostnaden var ju vår 

(lärares) tid och ambition.”154 Skolledningen anklagas för snålhet och det är inte rättvist mot 

eleverna då forskning visat att lärares egengjorda läromedel ofta har kvalitetsbrister. Detta 

framställs som en fara för undervisningens kvalité i skolan, och det är eleven som drar det 

kortaste strået i processen. 

Yrkesvillkoren för lärare framställs inte endast i negativ mening. I samband med skolstarten 

önskas nya krafttag i den kommunala avtalsrörelsen och att valresultatet ger förutsättningar för 

viktiga skolpolitiska förhandlingar. Vikten av detta förstärks genom formuleringen att 

”skolfrågorna utgjort tillhyggen på det politiska slagfältet istället för att /…/ lösa de problem 

som måste lösas i den svenska skolan.”155 Kritiken riktas mot politiker med budskapet om att 

det är dags att göra om och göra rätt. I den fackliga avtalsrörelsen hoppas man på att 

arbetsgivarna på allvar tar tag i lärarnas arbetsbelastningsproblem, istället för att fastna i frågan 

om turordningsregler vid arbetsbrist. Situationen anses absurd och arbetsgivarna anklagas för 

att ha fel verklighetsuppfattning: 

Öppna ögonen och inse att vi står inför en pyramidal lärarbrist. I ett sådant läge är det inte 

ansvarsfullt att framhärda i att frågor om arbetsbrist ska prioriteras.156 

Arbetsgivarna beskrivs som skamliga i sitt förhandlingsätt.157 Kritik mot både skolledare men 

framförallt politiker framkommer också genom ett historiskt perspektiv i samband med 

diskussionen om statliga lönesatsningar på lärare: 

/…/ det [är] ett direkt faktum att 25 år av individuella löner i Sverige INTE gett varken 

lönespridning eller något annat, och rejält uppenbart är att de lönesatsningar som gjorts 

skapat en massa negativa upplevelser i lärarkåren.158 

Skribenten menar att om skolan ska fungera måste principen om ”Laget [gå] före jaget i 

skolan.”159 Lönesatsningar har skapat missämja i lärarkåren. Lärare som fått del av pengarna 

anses vara bra lärare medan de som exkluderats är dåliga lärare. Det skapar en dålig lagkänsla 

bland lärare, men lagkänslan är nödvändig för att skolans uppdrag ska uppfyllas.160 Politiker 

och skolledare styr alltså skolan på fel sätt och gör situationen värre. När de beskrivs som 
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inkompetenta i ledningen av skolan skapas en legitimitetsgrund till förslaget om att statlig 

ledning skulle ge enhetlighet och tydlighet till ledarskap av skolan. Men det kan också förstås 

utifrån ett professionaliseringsperspektiv. För när lärare anklagar huvudmännen för dålig 

ledning, beskriver lärare indirekt sin kompetens om skolans verksamhet som bättre än 

huvudmännens. Det stärker deras trovärdighet i argument och problembeskrivningar som 

redogjorts här och i de tidigare ämneskategorierna. 

Fackförbunden får också kritik för att i avtalsrörelsen göra ett otillräckligt jobb. Avtalet som 

tecknats beskrivs som att det är beroende av ”arbetsgivarens goda vilja”161 och det trots att man 

vet att kraftfulla förbättringar krävs för lärarkåren. Fackförbunden beskylls för svaghet i 

förhandlingarna och att inte lyckas värna lärarkårens intressen. Avtalet beskrivs som att det är 

den svaga läraren som drabbas pga. fackets misslyckande.162 Som kontrast mot att lärare 

befinner sig i underläge, förekommer en uppmaning till lärare att våga göra sig hörda. 

Utgångspunkten som används är två rättsfall i Norge respektive Danmark där lärare protesterat 

mot olika reformer av skolans styrning. I denna situation uttrycker skribenten sin fascination:  

Men /…/ det som fascinerar mig [är] lärarnas orädda och starka röst. De har inte blivit 

kuvade. De finns med i debatten och de är en röst för den demokratiska skolan, skolan som 

det samhällets bärande kultur- och lärandeinstitution.163 

Lärdomen av detta blir också att ställa sig frågan: 

/…/ var är lärarrösterna för likvärdighet och för skolans uppdrag [i Sverige]? Har vi blivit 

dränkta i känslan av maktlöshet att vi låter oss ledas med förbundna ögon in i framtiden, av 

människor som inte vet så mycket om skola?164 

Uppmaningen är att förändring först sker när den svenska lärarkåren mobiliserar. Utvecklingen 

kommer inte vändas av de inkompetenta politikerna. När grannländernas lärares aktivitet i 

debatten för den demokratiska skolan, ges ytterligare incitament till svenska lärare att följa 

skribentens uppmaning. Svenska lärare måste göra något annars hotas den demokratiska skolan 

och samtidigt det demokratiska samhället. Liknande uppmaningar är vanligt när det gäller hur 

lärares kompetens kan göra skillnad. En lärare beskriver ett examinationstillfälle och att eleven 

utbrister att hen har lärt sig något. Läraren beskriver att stunden för honom innebar en inre 

bekräftelse: ”Jag kan ge de det de behöver.”165 En annan lärare gör en egen reflektion utifrån 

tidigare forskning i samband med att PISA-resultaten visat att var femte elev, istället för var 
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fjärde, saknar grundläggande läsfärdigheter i svenska skolan. Läraren hävdar att det däremot 

krävs rätt kompetens och förutsättningar för att förbättra situationen ytterligare.166 Bl.a. föreslås 

mer friläsning på schemat i skolan och mer läsundervisning. Men det främsta argumentet för 

detta är att läsfärdighet ”är en demokratisk rättighet och kan man inte läsa leder det till stora 

svårigheter i ett kommande vuxen- och yrkesliv.”167 Om läsundervisning inte tas på allvar gör 

skolan eleverna en stor orättvisa och misslyckas med sitt kompenseringsuppdrag. Liknande 

argument ses i ett förslag om att uppdatera lärarutbildningen. Skribenten efterfrågar mer 

samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare för att eleverna ska få den rätt till 

vägledning av framtida studier och yrkesval som de har.168 Behovet är upptäckt efter egen 

erfarenhet: 

Under mina tre år på lärarutbildningen har jag inte en enda gång fått höra min framtida 

relation till syv. Lika lite vet syv hur de ska använda sig av lärarna.169 

Lösningen är därför att se till att denna kunskap inkluderas i lärarutbildningen. Det motiveras 

genom att eleverna kommer att vinna på det i form av mer motivation, betygsutveckling och 

tryggare studie- och yrkesvägval. Det är en orättvisa som kan åtgärdas. Utgångsläget i förslaget 

är att skolan brister i uppdraget att ge elever råd och förberedelser för framtida studie- eller 

yrkesliv. Lösningen är att lärare och studie- och yrkesvägledare måste ha bättre kännedom om 

varandras uppdrag och specialkompetens. 

I likhet med ämneskategorin skolsystemet synliggörs det i läraryrket att politiker, arbetsgivare 

och skolledning inte gör tillräckligt för att ge lärare goda arbetsvillkor. Detta stärks av att 

skribenterna hämtar stöd från forskning, myndighetsrapporter tillsammans med egna 

erfarenheter och kunskaper. Problembilden görs ännu skarpare när den historiska utvecklingen 

används för att visa att situationen inte är ny. Detsamma gäller även om hur framtiden skulle se 

ut om ingen åtgärd vidtas. I dessa sammanhang är det eleverna som blir drabbade vilket upplevs 

som djupt orättvist och ett misslyckande av skolans uppdrag. I ett vidare perspektiv anses också 

demokratin hotad. Huvudmän eller politiker i dessa sammanhang anklagas också för snålhet 

eller girighet. Även lärarförbunden kritiseras för att svaglöshet eller kravlöshet i förhandlingar. 

Allvarligheten i detta stärks i och med historiska argument och negativa beskrivningar av 

arbetsgivarna. Men även lärarkåren i sig får en uppmaning om att man måste mobilisera sig, på 

ett liknande sätt som förekom i ämneskategorin rättvis bedömning. Sist men inte minst 
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förekommer också enstaka positiva beskrivningar om vad rätt kompetens och förutsättningar 

kan leda till, och då med ett starkt elevfokus. Det är eleverna som gynnas när saker går rätt 

precis som det är de som missgynnas när det blir fel. 

 

6.3 Offentliga narrativ om likvärdighet i Skolvärlden 

I följande avsnitt presenteras två offentliga narrativ som synliggjorts i Skolvärldens 

likvärdighetsdebatt med hjälp av innehållsanalysens och den narrativa analysens resultat. De 

offentliga narrativen är därför konstruerade utifrån de gemensamma nämnare som framkommit 

i resultatet av båda analyserna. Det innebär att detta är de två övergripande narrativen i 

Skolvärldens likvärdighetsdebatt. Avsnittet kan ses som en sammanfattning av studiens resultat. 

6.3.1 Dåliga villkor för likvärdighet och usel ledning av skolan 

Likvärdighetsproblemen förklaras genom hänvisande till att det saknas resurser, 

förutsättningar, lärare och kompetens i skolan. Gång på gång påtalas resursbrist i former av tid, 

pengar, ork och utbildad personal i nästan alla texter. Texterna i ämneskategorin Elever i behov 

av stöd uppmärksammar behovet av att alla vuxna i skolan måste bemöta och förbättra sin 

kompetens gällande barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det görs ur ett lärar- 

och elevperspektiv där kritiken främst riktas mot lärarkåren själv. Men det är mer undantag än 

regel till skillnad från resterande ämneskategorier. I dem är den främsta källan till att skolan 

fylls med orättvisor skolledningens, huvudmännens och politikernas passivitet. De anklagas 

bl.a. för att överordna datainsamling, detaljstyra lärare eller att låta ekonomiska incitament gå 

före skolans uppdrag. Konsekvensen av styrningen är att orättvisor i systemet drabbar lärare. 

De kan inte genomföra sitt kärnuppdrag eller de myndighetsuppdrag som åläggs. T.ex. de 

nationella proven. Men det är eleverna som drabbas när lärare inte kan genomföra sitt jobb 

ordentligt. Lärarna jobbar med en hand bakbunden och slår knut på sig själva för att eleverna 

ska få en bra och likvärdig utbildning. Allvaret i situationen görs starkare när texterna 

framställer lärares bedömningsförmåga som bättre än beslutsfattarnas vad gäller identifikation 

av problem och lösningar. När historiska perspektiv används börjar en krisdiskurs tydliggöras 

eftersom problemen beskrivs som långvariga men att beslutsfattare på olika nivåer förhållit sig 

passiva eller vidtagit fel åtgärder. 

Problembeskrivningen ovan bidrar till att rama in diskussionen om likvärdighetsproblemen i 

Skolvärlden till att handla om hur dålig situationen är och att politiker inte åtgärdar problemen 

eller t.o.m. vägrar pga. ideologiska skäl som är fallet när skolsegregationen beskrivs. 
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Problembilden passar därför bra ihop med de lösningar som föreslås. Staten ska ta över styrning 

och finansiering så att orättvisorna försvinner. Då kan lärares arbetsmiljö bli bättre, läraryrket 

bli attraktivt så lärarbristen försvinner, kompetensförsörjningen stärkas och bättre 

förutsättningar och tydligare regler för betygssättning och bedömning åstadkommas. I sin 

helhet gestaltas och konstrueras debatten för att passa med Lärarnas Riksförbunds 

åtgärdsprogram. Detta liknar Wiklunds studier om Dagens Nyheter som visat att 

problembeskrivningarna passar den lösningen tidningen erbjudit. Även tillvägagångssättet har 

likheter eftersom Skolvärlden och Dagens Nyheter framhäver att den egna linjen som förankrad 

i verkligheten genom erfarenhet och forskning. Däremot är undantaget för likheten att 

beskrivningen av meningsmotståndarens argument inte är lika explicit i Skolvärlden som i 

Dagens Nyheter. Det beror på att, bortsett från de valförslag som kommenteras i 

ämneskategorin Läraryrket, att Skolvärlden inte erbjuder en annan tolkning av problemen eller 

lösningar än de som presenterats. Det kan förklaras genom att tidningens målgrupp är Lärarns 

Riksförbunds medlemmar, medan Dagens nyheter är en dagstidning med betydligt större 

målgrupp och troligen ett mer nyanserat innehåll. Likvärdighetsdebatten i Skolvärlden präglas 

därför inte av språkliga dikotomier eller polarisering på ett lika explicit sätt som Wiklunds, 

Forssells och Rådegrans studier visat. Men den ensidiga problemformuleringen gör det rimligt 

att anta att om en rivaliserande gestaltning av likvärdighetsproblematiken publicerades skulle 

den ha svårt att etableras bland Skolvärldens läsare. Krisdiskursens närvaro i detta narrativ visar 

likheter med Forssell, Wiklund och Nordins forskning. Den används som en grund för att 

legitimera lösningsförslagen som lyfts fram. Retoriken som uttrycks blir därför också reaktiv i 

sin karaktär i Skolvärlden, för åtgärderna måste startas nu. Alternativet till att inte göra det leder 

till en orolig framtid för alla inom skolsektorn men också samhället i stort. Det är vad nästa 

offentliga narrativ handlar om. 

6.3.2 En orättvis framtid där elever och samhället betalar priset 

I alla ämneskategorier har olika tankar om rättvisa kommit till uttryck. Texterna i Elever i behov 

av stöd slog fast att skolpersonal, med läraren i fokus, saknar rätt kompetens för att ge adekvat 

stöd eller bortser från elevgruppens behov. Det kompensatoriska uppdraget att ge alla elever 

det stöd som krävs för att de ska nå målen satte därför Rawls andra rättviseprincip på spel. För 

ämneskategorin rättvis bedömning uppfylldes inte villkoret om att lärare har samma möjligheter 

att genomföra bedömning på, och därför drabbar det betygsättningens kvalitet och legitimitet. 

Risken är därför att betygssättning inte sker utefter en gemensam referensram. Här kan Rawls 

första rättviseprincip uttydas med hjälp av exemplet att alla är lika för lagen, som i 
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skolsammanhang kan motsvaras av allas rätt till att deras prestationer bedöms efter samma krav. 

Orättvisan beror inte endast på ramfaktorer som ledning och resurser, utan lärare kan skapa en 

feluppfattning över elevernas inlärning genom olika verktyg som digitaliseringen ger möjlighet 

att använda. I Skolsystemet uttrycks orättvisan genom att skolsystemet upprätthåller den sociala 

hierarkin i samhället genom skolsegregationen som skapats av det fria skolvalet. Detta hotar 

skolans roll som en social och kulturell mötesplats samtidigt som det försvårar 

kompensationsuppdraget eftersom det råder en stor lärarbrist. Rawls andra princip är därför 

hotad men politiker och huvudmän framställs i detta sammanhang som att de tillåter det att 

fortgå. Detsamma framkommer också i ämneskategorin läraryrket. 

Analysen av argument och problembeskrivningar har synliggjort idéer om rättvisa som kan 

kopplas till skolans grundläggande värden och uppdrag. Det ger en större förståelse för vilka 

värden som faktiskt står på spel i Skolvärldens likvärdighetsdebatt. Ingen av skribenterna 

uttrycker dessa explicit men de ger en förklaring av debattens konstruktion. Gestaltningen av 

problemen är inte endast en skolkris utan en också en katastrof för det demokratiska samhället, 

vilket blir tydligt när Rawls rättviseprinciper ändvänds. Framförallt är utnyttjandet av 

framtidsscenarion det som skapar den samhälleliga krisen. Exempelvis att skolan inte blir en 

mötesplats för olika sociala och kulturella grupper, eller riskerar att misslyckas med sitt 

kunskapsuppdrag och bana väg för missnöje och populism som hotar demokratin. I 

användandet av framtidsperspektiv skiljer sig studien till vis del från Forssells resultat som 

visade att riksdagsledamöternas anföranden saknade ett framtidsperspektiv på skolfrågor. Men 

avvikelsen sker endast till en viss grad eftersom Forssell menade att bristen på ett 

framtidsperspektiv resulterade i att lösningarna för framtidens utmaningar söktes i nuet och det 

förflutna. Detsamma gäller för Skolvärlden. Lösningar som förslås har en historisk förankring. 

Skolan har varit statlig tidigare i Sverige och lärarna vill ha det tillbaka. Framtidsscenariona ger 

därför inte upphov till nya lösningar för att möta framtidens utmaningar i kunskapssamhället. 

Deras funktion i narrativet är att gestalta problemen och orättvisorna för att mobilisera 

lärarkåren, huvudmän och politiker till aktion. För i slutänden drabbar alla orättvisorna eleverna 

i nuet och i framtiden om ingen förändring sker. Det ger oss också en inblick hur skolans roll i 

samhället är utifrån likvärdighetsdebatten i Skolvärlden. Skolan är en plats för att fostra 

demokratiska medborgare och rusta de för ett aktivt samhälls- och yrkesliv oavsett elevernas 

förutsättningar. Utbildningens roll i samhället är därför mer nyanserad i Skolvärlden än vad 

Rådegran och Forssell visar i sina studier där utbildningens främsta roll i skoldebatten 

framställs som att förbereda eleverna inför ett yrkesliv och ses som en ekonomisk investering. 
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7. Avslutande diskussion 

Studiens utgångspunkt var att skolan i största allmänhet befann sig i en kris, och att 

likvärdighetsproblemen i den svenska skolan utgjorde grunden för krisen. Vidare innehöll 

likvärdighetsidealet grundläggande rättviseprinciper enligt Rawls teori om rättvisa, vilka 

härledes ur skolans uppdrag att fostra aktiva och demokratiska medborgare. Den tidigare 

forskningen hade undersökt hur utbildningspolitiska frågor behandlas i medier och vilka 

konsekvenser det kunde leda till, men inte ur ett lärarfackligt perspektiv. Skolvärlden och dess 

koppling till Lärarnas Riksförbund var därför ett sätt att fylla kunskapsluckan. Tillämpandet av 

gestaltningsteori aktualiserades av att Forssells, Wiklunds och Rådegrans studier visade att 

skoldebatten hade skilda problembeskrivningar och lösningsförslag. Detsamma gällde för 

Skolvärldens koppling till Lärarnas Riksförbund och dess åtgärdsprogram för 

likvärdighetsproblematiken. 

Studiens resultat visar med hjälp av gestaltningsteorin att Skolvärldens gestaltning och 

konstruktion av debatten skapar en problembild som passar med föreslagna lösningar. 

Skolvärlden framställer problemen som en samhällelig orättvisa eftersom det saknas resurser, 

lärare, bra arbetsmiljö och rätt kompetens m.m. i skolan. Kritiken riktas främst mot skolledare, 

huvudmän och slutligen politiker som anklagas för passivitet eller för att ignorera problemen. 

Lösningen som föreslås är statlig styrning och finansiering av hela skolsektorn. Vidare har 

Rawls teori om rättvisa synliggjort olika idéer om rättvisa som kommit till uttryck i debatten. 

Med rättviseprinciperna framställs likvärdighetsdebatten inte endast som en skolfråga utan en 

samhällsfråga av största vikt. Skolan ska kunna kompensera för individers olika förutsättningar 

så att de kan få ett gott liv i framtiden. Skolan ska vara öppen för alla och vara en social och 

kulturell mötesplats för att främja demokratiska värden och tolerans mellan människor. 

Samtidigt är skolan ett sorteringsinstrument inför studie- och yrkesliv och därför måste 

elevernas prestation betygsättas utifrån samma villkor. Allt detta hotas på ett fundamentalt sätt 

enligt Skolvärldens beskrivningar, vilket Rawls rättviseprinciper har synliggör och ger en 

förklaring till varför det kan sägas råda en likvärdighetskris i skolan. 

Hur generaliserbara studiens resultat är för hela debatten om den svenska skolan idag är liten. 

Källmaterialet är litet i sitt omfång och har en tendens som studiens resultat bekräftat gällande 

hur problembild och lösningsförslag matchar i likhet med Wiklunds studier av Dagens nyheter. 

Diskussionen om likvärdigheten i svenska skolan är därför troligen mer nyanserad än vad 

Skolvärlden framställer den som. Resultatet hade kunnat vara annorlunda om källmaterialet haft 

ett större omfång. För att öka studiens generaliserbarhet kan den kompletteras genom att 
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inkludera artiklar utöver debatt- och blogginlägg. Ett annat förslag är att göra en komparativ 

studie mellan Skolvärlden och Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas tidning. För 

Lärarnas tidning har inte en motsvarande tendens som Skolvärlden har med sitt förhållande till 

Lärarnas Riksförbunds åtgärdsprogram. Det är intressant ur ett gestaltningsteoretiskt perspektiv 

att se om problembild och lösningsförslag matchar lika bra i Lärarnas tidning som i 

Skolvärlden. 

Med detta sagt är dock studiens främsta bidrag till forskningsläget att förse det med ett 

lärarfackligt perspektiv på hur utbildningspolitiska debatter på en mediearena förs. Det är inte 

en dagstidnings eller riksdagspolitikers externa perspektiv på skolfrågor som framkommer utan 

det är interna röster från bl.a. lärare och elever som hörs. Det är också de som i första hand erfar 

problemen som debatteras. Därför är det också intressant att hänsyn tas till dem idéer om 

rättvisa studien visat. För utifrån dessa ges en rimlig förklaring till varför lärare stannar i yrket 

trots de dåliga förhållandena som beskrivits i Skolvärlden. De visar att skolan inte är vilken 

arbetsplats som helst. Den bär på ideal och värderingar som är samhällsbärande för en 

demokrati. En orsak till varför lärare inte lämnar jobbet kan vara att just pga. detta, att de vill 

bidra till ett bättre samhälle genom att både fostra och sprida kunskap till nästa generation. 

Utifrån det antagandet är ett förslag för vidare forskning att göra en intervjustudie om hur lärare, 

politiker, skolledare eller annan skolpersonal ser på skolans likvärdighetsuppdrag och skolans 

roll i samhället. Intervjustudier skulle på ett djupare och mer exakt sätt kunna se om Rawls 

rättviseprinciper kan tillämpas eller om andra ideal och värderingar om utbildning uttrycks 

istället. Studien av Skolvärlden har endast skrapat på ytan i de här frågorna. Med en större 

förståelse för vilka värden som olika aktörer anser hotade i likvärdighetsdebatten, kan 

möjligtvis den utbildningspolitiska debattens polarisering som tidigare forskning beskrivit 

brytas. För med gemensamma värderingar synliggjorda kan nya perspektiv på utmaningarna 

och lösningar träda fram. Det minskar också sannolikheten för det Rådegran beskrev om att 

debattörer trodde att de menade samma saker medan det inte var fallet. Kanske kan det vara 

fallet även i Skolvärlden om likvärdighetsbegreppet. Likvärdigheten för lärarna är tätt 

förknippad med det kompensatoriska uppdraget, samtidigt kritiseras politikers förslag att höja 

likvärdigheten i bedömning. Likvärdighet verkar därför innebära olika saker för de olika 

parterna, men finner de gemensamma värderingar kan istället andra nya lösningar diskuteras. 

Att forskningsläget etablerat ett krisnarrativ som sedan lång tid tillbaka präglar skoldebatten 

ger ytterligare incitament till att studera skolans grundläggande värden närmare. För frågan som 

följer med krisdiskursen varaktighet är: varför är krisen ett fortsatt bestående inslag i den 
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utbildningspolitiska debatten? Nordin förklarar det som ett retoriskt verktyg att legitimera 

reformer på. Men en annan del av svaret tror jag, och som studien försiktigt indikerar på, finns 

i skolans roll som en viktig garanti för skapandet av ett rättvist samhälle. För ambitionerna i 

skolans uppdrag är inte små. Om systemet inte fungerar, vilket likvärdighetsdebatten i 

Skolvärlden har visat, sätts skolans uppdrag på sin spets. Det kan endast upplevas som en kris 

eftersom skolan är en fundamental samhällsinstitution. Med djupare förståelse i dessa frågor 

kan det enligt mig, bli möjligt att åtgärda krisdiskursens negativa aspekt, nämligen den reaktiva 

beslutsprocessen. Alla är troligen överens om att skolan är en alltför viktig institution att ingripa 

i utan en större konsekvensanalys. Men lyckas nya perspektiv framträda kan förändring ske. 

För det är i strävandet mot gemensamma mål som krisläget kan upphöra. Först då kan den 

långsiktiga planeringen ta vid för en likvärdig utbildning som förmår att tillvarata den framtida 

generationens potential och rusta de inför framtidens utmaningar och ett aktivt samhällsliv, med 

allt vad det innebär. 
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