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Abstract 

School and education are topics that are frequent in Swedish media. The intention of this essay has 

therefore been to investigate the image of teachers and their profession in Swedish daily press. The 

overall aim has been to analyze how teachers are portrayed in the debate that followed the TV-show 

Klass 9A, and by that find how the debate defines the concept of a good teacher. The representation that 

was found was then compared to earlier studies. The series was shown on Swedish television between 

January and March 2011.  

 26 articles were chosen and the ambition was to have various perspectives represented, such as 

different voices and also papers from different areas of the country. To define categories in the debate 

and to find patterns in how the writers discuss the tv-programme, the teachers and the Swedish school 

system, the method qualitative analysis of content was chosen. As a theoretical framework the 

dissertation Kunskapens fanbärare has been useful to see if there have been any changes in the 

constructions of good teachers in the discourse since the 1990's.  

 The investigation shows that the Swedish school still is presented as a school in a deep crisis, 

and to change this, three factors needs to improve: the teachers need to be more engaging, the teachers 

education needs to be of higher quality,  and the conditions for working teachers has to improve. The 

conclusions also maintain that there has been a displacement of how the concept of the good teacher is 

described in daily press, from a more subject orientated teacher, almost an expert, to a more pedagogical 

teacher who is interested in creating good relations with the students. The most frequent terms that are 

used in the empirical material to describe the good teacher are foremost enthusiasm and inspiration.  

 

Key words: The image of teachers, Klass 9A, the construction of the good teacher, daily press, analysis 

of content. 

 

Nyckelord: Bilden av läraryrket, Klass 9A,  konstruktionen av den goda läraren, dagspress, 

innehållsanalys.
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1.0 Inledning

Under vintern 2011 har tv-tittare kunnat följa några lärare och Klass 9A på Mikaelskolan i 

Örebro i serien Klass 9A. Efter att ha sett tv-serien anser Patrik Ekelöf att Sveriges television 

(SVT) borde skämmas. Ekelöf har inte själv medverkat i programmet, men han jobbar på 

skolan som tittarna fått stifta bekantskap med under några veckor. I tidningen Skolvärlden ger 

han sin version av vad som hände under inspelningen och hur detta sedan porträtterats i 

programmet. Han är mycket kritisk till hur lärarna har framställts i TV och hur de coachande 

lärarna, de så kallade superpedagogerna, uttrycker sig kring skolans elever och lärare (Ekelöf, 

2011). 

 
En av nyckelscenerna i det första avsnittet är när NO-läraren Malin står och väntar på att sätta igång 

lektionen och ingen verkar lyssna på henne. Kameran hänger kvar i vad som känns som en evighet. 

Det som inte framgår av det som sändes på TV är att detta filmades under den första lektionen med 

fullt kamerateam, och att hon står och väntar på att superpedagogerna, teamet och eleverna ska sluta 

prata med och hälsa på varandra. Det framgår inte heller att en av Superpedagogerna inte har 

behagat komma in i klassrummet ännu, utan står kvar utanför och pratar. (Ekelöf, 2011) 

 

Citatet beskriver väl Ekelöfs syn på hur tv-programmet valt att framställa lärarna. Han menar 

också att slutprodukten inte stämmer överens med den version lärare, elever och föräldrar 

fick se på förhand och som de hade möjlighet att ge sina synpunkter på. Vad lärarna på skolan 

trodde skulle bli en chans till utveckling menar Ekelöf slutade i något de själva inte känner 

igen sig i. ”Nu ser jag ett "inkompetent" arbetslag och två superpedagoger som kommit till 

barnens undsättning. Svart och vitt. Ont och gott. Fiktion inte fakta.” (Ekelöf, 2011). TV-

serien Klass 9A sändes på SVT 1 under januari, februari och mars 2011 och är ett aktuellt 

exempel. På SVT:s hemsida (www.svt.se/klass9a>sasongsinformation) kan man hitta följande 

information om serien: 

 
Den svenska skolan är i kris och skolsystemet på väg att haverera. I alla fall om man ska tro 

betygsstatistiken som visar att var fjärde niondeklassare inte kommer in på gymnasiet. Klass 9A och 

deras lärare på Mikaelskolan i Örebro är beredda att göra en kraftansträngning för att förbättra sina 

resultat. Vi följer en tuff termin i en ny säsong av Klass 9A. 

(www.svt.se/klass9a>sasongsinformation) 

 

Att SVT använder ord som kris, haverera, kraftansträngning, tuff termin i direkt relation till 

serien är inte så konstigt. Det är såklart ett sätt att skapa intresse för serien och visa på dess 

värde. Både vad serien visar och vad Ekelöf beskriver, är intressant och sätter igång många 

tankar i en blivande lärares huvud. Jag, och många med mig, såg det första avsnittet och den 
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ovan beskrivna händelsen. Ekelöfs krönika är publicerad i en lärartidning, alltså når hans bild 

av tv-inspelningen inte allmänheten, utan snarare verksamma lärare som är väl införstådda 

med hur det kan vara i svensk skola. Vilken bild når då allmänheten? De flesta har åsikter om 

skolan och hur den fungerar. De har själva gått i skolan, de kanske har barn i skolan. Eller 

också har de läst något i tidningen eller sett något på TV om hur det är i skolan.  Genom att 

analysera ledare, debattinlägg och krönikor som beskriver just tv-serien Klass 9A syftar 

uppsatsen till att undersöka just hur media konstruerar bilden av lärare och läraryrket. Utifrån 

syftesbeskrivningen kommer uppsatsen alltså inte att fokusera på vad SVT valt att presentera 

för tittarna, utan istället hur serien debatteras i dagspress.  

 Att skolan är ett ämne som engagerar har varit tydligt i svensk nyhetsmedia under 

våren 2011. Journalisten Maciej Zaremba har i reportageserien ”Hem till skolan” (Dagens 

Nyheter, april 2011) målat upp en skola med stora problem. I en artikel på DN.se redovisas 

vilken enorm respons artikeln har fått, dels i bloggar och andra internetforum, men också i 

form av direktkontakt med reportern. De två stora lärarfackens ordförande samt skolministern 

och andra skolpolitiska talespersoner har uttalat sig i direkt anslutning till artiklarna (Thorén 

Björling, 2011). Även tidningen Aftonbladet har under våren ett pågående projekt med skolan 

i fokus som de kallar Skolgranskningen ”Världens bästa skola”. De skriver på hemsidan att 

”Granskningens utgångspunkt är att något har hänt med det som en gång kunde kallas 

världens bästa skola. Då var Sverige ett föregångsland och nådde toppresultat i internationella 

mätningar. Sedan kom raset.” (www.aftonbladet.se>skolgranskning). Detta är två exempel på 

nyhetsmediets roll i skapandet av skoldiskursen i det svenska samhället på 2000-talet. Jag 

menar att föreliggande undersökning är intressant då media allt mer styr samhällsopinionen 

och sätter ord på saker och företeelser, inte minst inom utbildningsområdet. 

Väljarundersökningar från riksdagsvalet 2010 visar att skolan ansågs vara den allra viktigaste 

frågan för väljarna (www.dn.se>Skolan viktigaste valfrågan). Oavsett vilken bild som 

framträder i undersökningen anser jag därför att det är viktigt att analysera hur det goda 

lärarskapet konstrueras i media och vilken bild av lärare som den stora allmänheten möter. Då 

det skapar en inställning till läraryrket som verksamma lärare sedan måste hantera i sin 

vardag, eftersom det skapar förväntningar på hur lärare ska arbeta och hur de ska vara som 

personer. (Se vidare om medias roll under 3.1.2 Dagordningsmakt.)  

 

http://www.dn.se/
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken bild av lärare och läraryrket som konstrueras i 

mediedebatten utifrån serien Klass 9A. Uppsatsen vill både undersöka vad materialet faktiskt 

förmedlar, men också försöka hitta det som inte sägs.  

Uppsatsens övergripande forskningsfråga blir således: 

Hur konstrueras läraren i mediedebatten utifrån tv-serien Klass 9A, och hur förhåller sig den 

bilden till det goda lärarskapet?   

 På vilket sätt diskuteras tv-serien Klass 9A i materialet, och hur påverkar det 

konstruktionen av det goda lärarskapet?  

 Vilken bild ges av svensk skola i debatten? 

 Hur beskrivs de medverkande lärarna? 

 Vilka konstruktioner av den goda läraren återfinns i materialet? 

 

1.2 Konceptet ”Klass 9A” 

Nedan låter jag Sveriges television presentera tv-seriens uppläggning, för att läsaren ska få en 

bild av hur avsändaren introducerar produktionen på sin hemsida.  

 
När pedagogerna Gunilla Hammar Säfström, Stavros Louca och Thomas Holmqvist kommer till 

klass 9A på Mikaelskolan är elevernas kunskaper under all kritik. Lärarna har ingen kontroll över 

sina elever och undervisningen blir lidande. De inkallade pedagogernas uppgift är att hjälpa lärarna 

att höja nivån på utbildningen. Målet är att samtliga elever ska nå behörighet till gymnasiet. Något 

som nästan ingen svensk klass klarar av. 

/---/ De inkallade pedagogerna är den flerfaldigt prisbelönta matematikläraren Stavros Louca och 

Gunilla Hammar Säfström, som jobbat som lärare i över 30 år. Båda är välkända från förra 

omgången av Klass 9A. Lärarlaget har även hjälp av utbildningsledare Thomas Holmqvist som är 

van vid att vända lärarlag som inte når sina mål. Serien har spelats in under höstterminen 2010. Den 

första omgången av Klass 9A sändes våren 2008. Serien fick stor uppmärksamhet och blev 

flerfaldigt prisbelönt. (www.svt.se/klass9a>säsongsinformation) 

 

Som vi kunde se redan i förra stycket presenterar SVT ett utbildningssystem i en djupt 

problematisk situation, och man har därför kallat in experter; prisbelönta lärare som i motsats 

till skolans ordinarie lärare vet hur man tar tillbaka kontrollen och skapar ordning och reda i 

klassrummet. SVT har skapat två motsättningar: de misslyckade ordinarie lärarna och de 

http://www.svt.se/
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inkallade pedagogerna som ska rädda situationen. Det är intressant att ordinarie personal 

omnämns rätt och slätt lärare, medan de prisbelönta lärarna kallas pedagoger. Dessa 

pedagoger företräder en lärargrupp med mångårig erfarenhet som produktionen kallar in för 

att ställa till rätta vad deras yngre kollegor uppenbarligen inte klarar av.  Dessa konstruktioner 

av lärarna återkommer vi till i analysen i kapitel 6.  
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2.0 Litteraturöversikt 

Här presenteras ett urval av litteratur som är relevant för min undersökning. 

Forskningsöversikten består både av rapporter och undersökningar av hur lärare och elever 

trivs i skolan och den bild som målas upp av media, samt av tidigare studier kring tv-serien 

Klass 9A. Översikten är tänkt dels som en presentation av forskningsläget, men också för att 

ge läsaren en viss förståelse för det aktuella samtida klimatet kring skolfrågor. Därför 

kommer både vetenskaplig forskning och mer idébaserad litteratur att lyftas fram. Forskning 

kring hur skolan debatteras i media är begränsad. Den mest omfattande studien som gjorts på 

temat kommer att användas som teoretiskt ramverk och återkommer under punkt 3.2.1 

Läraren som konstruktion i media.  

 

2.1 Undersökningar 

I en undersökning kring mediebilden av skolan gjord av intresseorganisationerna 

Lärarförbundet, Sveriges elevråd SVEA och Lärarförbundets skolledarförening presenteras 

siffror som visar att 75% av all medierapportering av skolan är negativ. Undersökningen går 

igenom både riksmedia och lokal media och resultatet visar att bilden som ges i riksmedia är 

mer negativ än vad bilden som framkommer i lokal media är. Även tidigare rapporter har 

kommit fram till samma resultat, här hänvisar man till KK-stiftelsens rapport som var en 

jämförande studie över åren 1999-2003. (Lärarförbundet et al., s. 9)  

 De tre förbunden menar att deras medlemmar inte känner igen sig i den nattsvarta bild 

som målas upp. Dock bör tilläggas att undersökningen inte är vetenskapligt genomförd, utan 

som de tre organisationerna skriver: ”vi är ute efter att få en fingervisning” av hur läget ser ut 

(Lärarförbundet et al., s. 5). 

 

Sedan 1993 genomför Skolverket attitydundersökningar för att ta reda på hur lärare och 

elever ser på skolan. Denna undersökning görs för att komplettera myndighetens övriga 

uppföljningar och utvärderingar av skolarbetet med syfte att ge en bredare bild av situationen 

i skolan. En sammanfattning av undersökningen visar att både lärare och elever trivs bra i 

skolan och att många upplever förbättringar på många områden, även om vissa delar av 

skolverksamheten fungerar mindre bra (Skolverket, 2010). Sedan mätningarna började har 

andelen elever som upplever skolarbetet engagerande ökat, från sex av tio till åtta av tio. 
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Angående skolans kunskapsförmedling svarar de flesta lärarna att de har god kompetens i 

sina ämnen och bra metodik för att förmedla kunskap, dock är övervägande del negativa till 

den egna skolans förmåga. De äldre eleverna säger sig vara nöjda med den kunskap de 

tillägnat sig i skolan så långt (Skolverket, s. 12). Ändå menar hälften av de tillfrågade lärarna 

att kunskapskraven är för låga och undersökningen visar att lärarna, särskilt högstadie- och 

gymnasielärare, inte tycker att skolan lyckas erbjuda en verksamhet som passar alla elevers 

förutsättningar.  

 I attitydundersökningen framkommer också att både de flesta elever och de flesta 

lärare är nöjda med undervisningsgruppernas storlek. Bara tre av tio lärare samt en av tio 

elever upplever att grupperna är för stora, vilket innebär att lärare och elever är mer nöjda 

över gruppernas storlek än vid tidigare undersökningar. En majoritet av eleverna upplever att 

de finner studiero under lektionstid, samtidigt som undersökningen visar att det är ganska 

vanligt att elever känner sig störda av andra elever (Skolverket, s. 15) 

 

2.2 Studier kring tv-programmet Klass 9A 

De uppsatser som studerat Klass 9A och som finns publicerade på uppsatsdatabasen 

uppsatser.se har samtliga studerat den första säsongen av tv-serien som sändes våren 2008. 

Gemensamt för uppsatserna som presenteras nedan är att de alla handlar om själva 

programmet och hur Sveriges television valt att framställa lärarna, alternativt vilka 

pedagogiska färdigheter de inhyrda lärarna besitter.  

 

I kandidatuppsatsen Lärarrollen spelar roll!: En analys av Sveriges främsta lärare i TV-

serien Klass 9A (2010) har Ribbing och Mattisson studerat bilden som ges av den 

professionella pedagogen i första säsongen av TV-serien Klass 9A som sändes 2008. Den 

bilden har sedan jämförts med vad pedagogisk forskning framhåller. Uppsatsens slutsats är att 

bilden som framträder i tv-serien är en förenklad syn på läraryrket, då tittarna bara får se 

korta sekvenser av lärarnas vardag och arbete. Dessutom menar författarna att pedagogerna i 

TV-serien i vissa fall bryter mot yrkesetiska principer, genom att till exempel ge eleverna 

medvetet ”för lätta prov”.  (Ribbing & Mattisson, s. 41) 

 

Ytterligare en studentuppsats som undersöker tv-serien är Klass 9A. En ansvarsfråga (Kahn 

& Kahn 2009). Författarna undersöker vilken bild tv-programmet förmedlar av var lärarens 

ansvar slutar. Författarna framhåller att serien presenteras som en dokumentärserie, men 
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samtidigt är den redigerad och hopklippt, vilket de menar ger en delvis falsk bild till tittarna 

av hur nära verkligheten serien faktiskt befinner sig. De framhåller vidare att bilden påverkar 

diskursen kring läraryrket och lärarnas roll och ansvar. Slutsatserna visar att de utvalda 

lärarna i serien delvis agerar på ett sätt som inte är förankrat inom den pedagogiska 

forskningen. Författarna menar att serien skapar ett problematiskt ideal kring hur lärare bör 

agera. Lärarna i serien söker till exempel upp eleverna utanför skoltid. Frågan som 

uppkommer är helt enkelt om varje lärare ska förväntas agera likadant utanför sin arbetstid. 

(Kahn & Kahn, 2009) 

 

Uppsatsen 9A. Klassen som ingen såg (2008) undersöker med hjälp av kvalitativa intervjuer 

hur serien påverkar verksamma pedagogers arbete. Resultatet visar att samtliga 

intervjupersoner på ett eller annat sätt påverkats av serien, oavsett om de varit positivt eller 

negativt inställda till densamma. Man menar att serien lett till reflexion över de egna 

pedagogiska färdigheterna och väckt frågor kring pedagogik, etik, moral samt elevkontakten. 

Författarna menar att serien haft betydelse för lärares dagliga arbete. Efter diskussion med 

sina respondenter kommer de fram till att de verksamma lärarna reagerar väldigt olika inför 

hur serien framställer läraryrket, några menar att de blir väldigt inspirerade av serien, medan 

andra menar att den inte visar något nytt. Respondenterna är överens om att serien inte riktar 

sig till lärare utan snarare till en allmänhet som vill ha mer insyn i skolan (Nygren & Rosén, 

s. 5) 

 

Slutligen har uppsatsen Lärarnas gestaltning i TV-serien Klass 9A undersökt de faktorer i 

lärarrollen som bidragit till de medverkande elevernas framgång. Studien är tydlig med att 

vad som undersöks är vad TV har valt att presentera och därefter görs en tolkning utifrån det. 

Författaren kommer fram till att seriens lärare framförallt är intresserade av att skapa en 

relation till eleverna för att på så sätt motivera dem att nå kursmålen. Jag uppfattar studien 

näst intill som en utvärdering av de ”inhyrda” lärarnas goda egenskaper och deras lyckade 

koncept. Vad som lyfts fram är hur lärarna vågar ta kontroll över undervisningen, att de 

reflekterar över sin lärarroll samt att de möter eleverna som nästan vuxna människor. 

Huruvida serien blivit en succé eller inte vill författaren inte uttala sig om, utan menar att om 

det är en succé kommer en uppföljare (König, 2009). Med andra ord skulle vi utifrån det 

resonemanget nu 2011 kunna konstatera att serien blev en succé med tanke på att en 

uppföljare spelats in.  
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2.3 Litteratur  

Högst aktuell denna vår är också idéhistorikern Sven-Erik Liedmans debattbok Hets – en bok 

om skolan. I boken ger Liedman sin syn på skolan och debatten om skolan utifrån ett 

idéhistoriskt perspektiv. Han beskriver hela det svenska skolsystemet både utifrån dagens 

situation men också ur ett historiskt perspektiv, och avslutar med sin framtidsvision. Liedman 

menar att svenska skolans största problem är den ökande segregationen, och skriver att 

skolans och samhällets utmaning är att i framtiden kunna hantera denna segregation 

(Liedman, s. 271). Dagens Nyheters recensent har kallat boken ”årets viktigaste debattbok” 

(Thente 28/1 2011).  

 

3.0 Teori 

3.1 Perspektiv 

3.1.1 Hermeneutik 

Uppsatsen sällar sig till den hermeneutiska forskningstraditionen. Hermeneutiken utgår bland 

annat från att språket påverkar människans tänkande genom hur olika fenomen beskrivs på 

bestämda sätt. Man utgår vidare från att alla människor har intentioner med vad de säger och 

skriver. Inom ramen för språket, som är en uppsättning tidsbestämda symboler, kan man 

därför tolka och därefter förstå sin omvärld. Språket kan aldrig vara helt neutralt utifrån detta 

perspektiv. Inte heller forskaren kan vara helt neutral eller fri från värderingar, och måste så 

heller inte vara. Genom att använda en metod som textanalys som utgår ifrån forskarens 

tolkning av ett material är det viktigt med genomskinlighet i presentationen av analysen, för 

att läsaren på så sätt ska kunna förstå processen som lett fram till undersökningens slutsatser. 

Dessutom är forskarens förförståelse ytterst viktig att redovisa för att forskningen ska vara så 

genomskinlig som möjligt (Olsson & Sörensen, s. 99f).  

 

3.1.2 Dagordningsmakt 

Det är också på sin plats att i sammanhanget presentera medias roll i samhället och som 

opinionsbildare. Det går att argumentera för att medierna bara är en spegel av världen utanför 

och att de objektivt vidarebefordrar vad som händer till en allmänhet, utan att i sig påverka 
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samhällsopinionen. Uppsatsen utgår dock från att media kan påverka den allmänna opinionen 

genom sina val av publiceringar, och bygger det framför allt på vad medieforskaren Maxwell 

McCombs kommit fram till efter decennier av forskning kring effekterna av medias påverkan. 

Ända sedan mitten av 1800-talet har medierna också gått under benämningen ”den tredje 

statsmakten”, vilket i sig visar vilken påverkan de anses ha i samhället (www.ne.se>tredje 

statsmakten). 

På 1970-talet lanserade McCombs och hans kollega Shaw begreppet dagordningsmakt 

och ville på så sätt påvisa den makt som medierna har när det gäller att påverka vilka frågor 

som allmänheten anser viktiga. Undersökningar genomfördes delvis i samband med två 

valkampanjer och forskarna kunde då bevisa att de frågor som uppmärksammats i media 

sedan blev väljarnas viktigaste frågor.  

 
Läsarna, tittarna och lyssnarna betraktas inte som robotar som väntar på att bli programmerade av 

nyhetsmedierna. I dagordningsteorin har nyhetsmedierna däremot en central roll när det gäller att 

föra upp frågor på allmänhetens dagordning. /…/ den information som förmedlas av nyhetsmedierna 

påverkar i hög grad de bilder vi skapar oss av verkligheten. (McCombs, s. 29). 

 

McCombs (2006) förtydligar att givetvis är det inte bara medierna som styr allmänhetens 

dagordning utan fler faktorer spelar in, till exempel yttre händelser, men han hävdar ändå 

journalisternas inflytande över mediekonsumenterna. Vidare menar han att denna makt delvis 

är oavsiktlig och att det begränsade utrymmet i dagspress och nyhetssändningar spelar in då 

detta medför att redaktörer måste organisera och prioritera nyhetsinnehållet (McCombs, s. 

44). Oavsett om dagordningsmakten utövas medvetet eller inte, kan medierna ses som ett 

filter när det gäller vad som sätts upp på dagordningen. Politiker och andra opinionsbildare 

kan försöka att skapa intresse över olika frågor, men det är ändå medierna som sedan väljer 

vad som ska publiceras och ges utrymme i samhällsdebatten då de flesta av oss tar del av 

samhällsinformation via olika mediekanaler (McCombs, s. 152). Då människan heller inte 

rent psykologiskt kan uppmärksamma allt som händer, blir medierna viktiga opinionsbildare 

och påverkar på det sättet genom sin prioritering vilka frågor allmänheten fäster intresse vid 

(McCombs, s. 156f). McCombs ger flera exempel på hur allmänhetens oro över olika 

företeelser inte går att koppla till verkligheten, utan snarare till vilken prioritet händelserna 

fått i nyhetsmedia. Dessutom hävdar forskaren belägg för att politiker anpassar sig efter 

mediernas prioriteringar.   

 Författaren diskuterar också dagordningsteorin i förhållande till Internet och dess 

utbredning. McCombs menar att visst kan individer lättare orientera sig i medielandskapet 
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och på så sätt i större utsträckning ta makten över dagordningen. Men han hävdar ändå att i 

största utsträckning innebär det förändrade nyhetsflödet att de största nyhetsförmedlarna 

egentligen bara får större utrymme, då en avsändare publicerar sig i flera kanaler samtidigt. 

Med andra ord menar McCombs att dagordningsteorin gäller även på 2000-talet (McCombs, 

s. 185f.).  

 

3.2 Teoretiskt ramverk 

3.2.1 Läraren som konstruktion i media 

Uppsatsen tar avstamp i avhandlingen Kunskapens fanbärare (2006). Matilda Wiklund har 

med hjälp av en kritisk diskursanalys undersökt hur den goda läraren konstruerats i 

mediedebatten under 1990-talet, ett årtionde då stora förändringar genomfördes i skolan. 

Avhandlingen begränsar sig till vad som skrivits på debatt- och ledarsidorna i tidningen 

Dagens Nyheter (oberoende liberal). Studien görs inom ramen för forskningsprojektet 

Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003: Den goda läraren som diskursiv konstruktion 

på olika samhälleliga arenor. Wiklund utgår från att vi med hjälp av språket gemensamt 

konstruerar olika fenomen genom att benämna dem med särskilda ord. Hon menar att det 

därför är viktigt att undersöka hur utbildning, skola och lärare omtalas i offentligheten 

eftersom detta påverkar verksamhetens förutsättningar (Wiklund, s. 20f).  

Avhandlingen urskiljer olika teman i debatten, dels kopplas dessa teman samman med 

för 1990-talet aktuella reformer men också andra debatteman framkommer. De reformteman 

som presenteras är: nya läroplanen Lpo94, gymnasiereformen, betygsreformen, 

friskolereformen och skolpengen samt flexibel skolstart för sexåringar. Övriga debatteman är 

en skola i kris, läraryrkets status, mobbningsfrågan, specialskolefrågan samt skolans 

värdegrund. Utifrån dessa debatteman definierar författaren sedan fem begreppspar, som hon 

finner vara centrala i materialet: sortering/integrering, förmedling/handledning, krav/frihet, 

kunskap/fostran samt valfrihet/likvärdighet.  

 För att ta reda på vilka som framställs som hjältar respektive skurkar urskiljer 

Wiklund sex subjektspositioner i debatten, nämligen: lärare, rektorer och skolledare, elever, 

föräldrar, utbildningspolitiker samt utbildningsforskare. Vad som framkommer av denna 

indelning är att lärare inte får skulden för skolans kris, däremot framställs de som nyckeln ur 

krisen och klart är att en professionalisering av lärarkåren är önskvärd. Materialet menar 
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istället att lärarna fullföljer sitt uppdrag trots de hinder som ställs i deras väg. Wiklund 

uppmärksammar också att obehöriga lärare inte ges något direkt utrymme i debatten. 

Rektorer och skolledare är ”förvånansvärt frånvarande” i debatterna. Först 1998 omtalas de 

flitigt. Eleverna framställs som ”passiva konsumenter” och är framför allt lärarnas 

arbetsuppgift. Inte heller föräldrar ges något större utrymme, utan är framför allt väljare av 

skola till sina barn. De som utmålas som skurkar i dramat är utbildningspolitiker och framför 

allt socialdemokratiska sådana. I debatten framställs de som helt utan insikt i skolans vardag 

och har under lång tid påverkat skolan i negativ riktning. Utbildningsforskare utmålas också 

som litet verklighetsförankrade, de är snarare ”oinsatta välmenande drömmare” (s. 189). Hon 

finner en diskursiv kamp mellan en nyliberal, och vad hon kallar, en ”(ny?)-nykonservativ” 

diskurs. En linje som hon menar är nära sammanlänkad med den borgerliga regeringens 

utbildningspolitik i början av 2000-talet. I motsats till denna diskurs ställs, både i debatten 

och i politiken, en progressivistisk diskurs som socialdemokraterna traditionellt företrätt (s. 

203). 

 Wiklund kommer fram till att den goda läraren konstrueras utifrån fyra positioner: 

Den ämneskunniga läraren, den kravställande och tydliga ledaren, resultat- och 

kvalitetskontrollanten samt värdegrundsföreträdaren. Lärarens ämneskompetens står i 

centrum, medan lärarens pedagogiska kunskaper framställs som mindre viktiga; läraren ska 

vara en specialist. Då skolan konstrueras som en skola i kris, måste den goda läraren också 

ställa krav på sina elever och vara en tydlig ledare. Det är genom att ställa krav som den goda 

läraren tar elevernas lärande på allvar. Därmed är det också viktigt att det goda lärarskapet 

klarar av att på ett tillfredsställande och rättvist sätt utvärdera (kontrollera) elevernas resultat 

och betygsätta detta. Nationella prov framställs som ett gott medel att bedöma eleverna på ett 

likvärdigt sätt. Att den gode läraren också ska vara en värdegrundsföreträdare framkommer 

framför allt i och med att en ny läroplan introducerades i början av 90-talet, därmed uppstod 

en diskussion kring västerländsk humanism och den gode läraren ska ”lära barnen koderna” 

(s. 193ff). Vidare ska den goda läraren utstråla entusiasm för sitt ämne för att på så sätt få 

med sig eleverna. Det framkommer också i debatterna att lärarens uppgift ska vara 

undervisning och inget annat.  

Den gode läraren som tar gestalt i materialet är en specialiserad ämneslärare av närmast klassiskt 

snitt som utrustats med en modern individualiserande förmåga att se skillnader i elevgrupperna och 

anpassa tilltalet till var och en. Den goda läraren skapar ett gott arbetsklimat genom disciplin, 

ordning och reda i klassrummet och kan genom sitt sunda förnuft hantera de ständiga förändringar 

han/hon uppifrån åläggs att genomföra. (Wiklund, s. 198). 
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Wiklunds konstruktioner av den goda läraren kommer att fungera som ett analysverktyg i 

undersökningen. Samtidigt bör det kommenteras att den undersökning som Wiklund 

genomfört är betydligt mer omfattande än den genomgång som jag ägnat mig åt. Wiklund tog 

ett helhetsgrepp på mediedebatten kring skolan som fördes under en tioårsperiod i en av 

Sveriges största dagstidningar. Den aktuella undersökningen gör inte anspråk på att förstå 

hela debatten om skolan. Ändå menar jag att en tidsanda framkommer i det avgränsade 

materialet, och att det därför ändå går att till viss del generalisera undersökningens resultat till 

den debatt som nu förs kring den svenska skolan. 

 

4.0 Material och urval 

Sammanlagt kommer 26 artiklar att undersökas, varav sex är ledar- eller debattinlägg, tio 

publicerade i kulturdelen, fyra är debattinlägg från politiker och ytterligare sex artiklar är 

skrivna av lärare och lärarfackliga företrädare. TV-serien sändes mellan den 31 januari och 

den 21 mars 2011, därför begränsades urvalet till artiklar som publicerats mellan första 

januari och sista mars. Med hänsyn till uppsatsens storlek har en begränsning i urvalet varit 

nödvändig, därför kommer inte texter publicerade på till exempel nätforum eller i 

facktidningar att undersökas. Inte heller insändare kommer att ges utrymme i 

undersökningen, dels på grund av att en begränsning måste göras men också för att insändare 

består av en grupp skribenter där avsändaren kan vara svår att urskilja. 

En sökning i Mediearkivet (www.mediearkivet.se) på sökorden ”debatt Klass 9A” 

under den givna tidsperioden ger 128 träffar. Under samma tidsperiod ger en sökning på 

orden ”Stavros klass 9A” hela 223 träffar och ”Gunilla Klass 9A” ger 140 träffar. Utslaget är 

givetvis mer eller mindre samma artiklar och inlägg, men för att inte missa för studien 

relevanta texter har denna genomgång varit viktig. De artiklar som ger utslag på sökmotorn är 

allt från reportage kring TV-serien till TV-tablåer där programmet Klass 9A finns med. 

Många artiklar, både de utvalda och inte utvalda, ger dessutom flera utslag i sökningen då 

samma text publicerats i flera olika tidningar. En aspekt som är intressant att lyfta fram är att 

många tidningar köper in opinionsmaterial från samma nyhetsbyråer och av den anledningen 

publicerar samma ledartexter.
1
 Det tydligaste exemplet är en artikel som finns publicerad i 

flertalet tidningar, dock med lite olika rubrik. Studien använder versionen som förekommer i 

                                                 
1 Liberala nyhetsbyrån är ett exempel. 
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Enköpings-Posten: ”Lärarutbildningen är för dålig”. Men den går också under rubrikerna: 

”En klass för sig” (Norrbottens Kuriren), ”Lärare i en klass för sig” (Skaraborgs Allehanda) 

och ”Lärarna i en klass för sig” (Nya Kristinehamns Posten), ”Lärarna som skolan behöver” 

(Gotlands allehanda), ”En klass för sig om vi fokuserar” (Filipstads Tidning) samt ”En klass 

för sig” (Alingsås Tidning). Utöver texterna som söktes fram med hjälp av Mediearkivet 

tillkommer ett debattinlägg av Lärarförbundets ordförande som finns publicerad på Sveriges 

televisions hemsida i anslutning till säsongsinformationen om TV-serien. 

 Efter en genomgång av samtliga träffar fann jag att 26 artiklar var relevanta för 

studien. Ambitionen har varit att samtliga utav de debattartiklar och ledare som publicerats 

under sändningsperioden ska analyseras, och genomgången i Mediearkivet har syftat till 

detta. Dessutom har jag haft en önskan om att lyfta fram olika perspektiv, till exempel 

undersöks både storstadspress och lokal media. Till en början var också studiens syfte att ge 

en så bred bild som möjligt över vad tidningar med olika politisk färg väljer att lyfta fram, 

men direkt kunde ett tydligt mönster urskiljas: de flesta artiklar är publicerade i tidningar som 

kallar sig liberala eller oberoende liberala.  

  

5.0 Metod 

Textanalysen kommer att göras med inspiration av kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär 

att texternas innehåll undersöks systematiskt för att på så sätt finna mönster i materialet, så 

som ord och uttryck eller teman som återkommer i texterna (Bergström & Boréus, s. 44f). 

Metodpraktikan lyfter fram att en textanalys kräver aktiv läsning av materialet, att frågor 

ställs till texten och att dessa frågor ämnas besvaras. Därmed är det viktigt att läsa texten flera 

gånger, och att både skumläsa och läsa aktivt (Esaiasson et al., s. 237).  

 Innehållsanalysen är en metod som kan tillämpas på i stort sett vilket textmaterial som 

helst, men metoden är särskilt passande då forskaren vill studera hur ett fenomen framställs, 

till exempel i media. Innehållsanalysen används särskilt för att få syn på vad texten verkligen 

förmedlar, men efter en ordentlig genomgång av ord och uttryck går det också att se vad 

materialet inte säger (Bergström & Boréus, s. 43ff). Då analysen är styrd utifrån forskarens 

syfte och frågeställningar kan aspekter som finns i materialet gå förlorade. Ytterligare ett 

problem som kan störa analysen är att ord och uttryck laddas med olika innebörd beroende på 

när de nedtecknas. Bergström & Boréus (2005) menar att detta problem kan minimeras 

genom att forskaren först ordentligt bekantar sig med sitt material och dess genre men också 
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vilka diskurser som materialet befinner sig bland (s. 77f).  

Tolkningen av materialet genomförs med inspiration från hermeneutikens sätt att se på 

helheten i förhållande till delarna. Olsson (2007) beskriver hur forskaren kan arbeta utifrån 

den hermeneutiska spiralen genom att först skaffa sig ett helhetsintryck av sitt material för att 

sedan gå vidare och analysera delarna för att hitta centrala teman. Slutligen infogas delarna i 

helheten för att skapa förståelse utifrån de mönster som framkommit i undersökningen (s. 

99f). Utifrån denna insikt påbörjades utformningen av analysschemat först efter att jag läst de 

utvalda artiklarna flera gånger och skaffat mig en uppfattning om innehållet. Då materialet 

som undersöks inte är så omfattande kommer analysen att genomföras manuellt, men med 

hjälp av en uppställning i Excel för att få överblick och för att lättare kunna hitta mönster i 

texterna. Med hjälp av uppsatsens forskningsfrågor och inläsningen gjordes en uppställning 

utifrån de centrala delarna: hur materialet presenterar serien, ordinarie lärare, 

superpedagogerna och den svenska skolan. Dessa kategorier kodades utifrån om de beskrivs 

neutralt, positivt eller negativt. Denna uppställning menar jag tillåter en bredare analys av 

materialet då forskaren inte låser sig vid fasta uttryck utan snarare söker upp vilka ord och 

begrepp som används. Slutligen undersöktes vad skribenterna anser vara ”det goda 

lärarskapet” och kodningen gjordes utifrån de fyra konstruktioner av det goda lärarskapet 

som Wiklund (2006) fann i arbetet med sin avhandling. För att inte låsa materialet alltför 

mycket vid det teoretiska ramverket tillfogades ytterligare en kolumn: annat.  

 Det utvalda materialet delades in i kategorier utifrån vem som är avsändaren, för att 

på så sätt få överblick över om avsändarna inom samma kategori debatterar på samma sätt 

eller om skillnader förekommer. Då de olika skribenterna har olika bakgrund, till exempel har 

vissa mer erfarenhet av skolans värld, och olika motiv med sina texter, tror jag att indelningen 

är viktig för att analysen ska ge materialet en rättvis bild
2
. Fyra avsändare återfanns i 

debatten: ledarskribenter, kulturskribenter, lärare och lärarfackliga företrädare samt politiker. 

Den kategori som utgörs av främst kulturjournalister består både av debattinlägg och ledare 

på kultursidor, men också av TV-krönikor. TV-krönikorna skiljer sig delvis från det övriga 

materialet då de har en lite annan karaktär och syfte, nämligen att utvärdera det aktuella 

medieutbudet snarare än att skapa opinion. Jag menar ändå att dessa inlägg är av intresse för 

                                                 
2
  Materialet kodas på följande sätt: Ledarskribenter (S), kulturskribenter (KS), lärare och lärarfackliga 

företrädare (L), politiker (P). Därefter tillkommer datum för publicering samt en förkortning av aktuell 

tidning, till exempel: L0314Smp. Kodningen är inspirerad av Wiklund (2006) och har varit en god hjälp för 

mig att hålla isär materialet. Förhoppningen är att det även ska underlätta för läsaren att hålla isär vem som 

är avsändare. (Se 9.0 Källmaterial för fullständig förteckning.) 
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studien då många mediekonsumenter kanske hellre läser dessa texter än politiska ledarinlägg, 

vilket innebär att dessa skribenter är högst delaktiga i makten över dagordningen och i 

skapandet av en diskurs kring skolan och lärarrollen. 

 

5.1 Reflexivitet 

Jag inser de eventuella begränsningarna i metodvalet, men då jag studerar en kort och 

sammanhållen tidsperiod kan de begrepp som artikelförfattarna lyfter fram antas innebära 

ungefär samma sak. Däremot finns givetvis möjligheten att olika avsändare ändå laddar orden 

med olika innebörd. Då undersökningen genomförs manuellt menar jag att denna problematik 

delvis kan undvikas. Uppsatsens empiri består av texter ur olika journalistiska genrer, vilket 

innebär att olika skribenter använder till viss del olika sätt att uttrycka sig. En av texterna som 

ingår i analysen är till exempel tydligt sarkastisk till tv-serien klass 9A. Denna aspekt lyfts in 

i kodningen av materialet.  

 En viktig aspekt i relation till studien är att jag själv är lärarstudent och snart 

nyexaminerad lärare och att detta kan påverka hur jag har tolkat och läst texterna som just 

behandlar hur läraryrket framställs i media. Dock har min strävan varit att lämna den 

aspekten bakom mig. Samtidigt menar jag att min koppling till området också kan ses som en 

resurs, då jag är väl insatt i forskningsområdet. För att sätta materialet i ett vidare 

sammanhang stödjer sig uppsatsen på tidigare forskning. Kritiker skulle kunna argumentera 

för att urvalet gjorts av forskaren själv och på så sätt kan anses tendentiöst. Min strävan har 

dock varit att finna en bredd för att på så sätt ge en ärlig bild av forskningsläget. Studiens 

teoretiska ramverk hjälper också till att minimera en personlig tolkning av resultatet.  
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6.0 Analys 

Utifrån studiens fyra  frågeställningar kommer nu det empiriska materialet att presenteras och 

analyseras, för att sedan knytas ihop för att besvara undersökningens övergripande 

forskningsfråga: Hur konstrueras läraren i mediedebatten utifrån tv-serien Klass 9A, och hur 

förhåller sig den bilden till det goda lärarskapet? Först redogörs för hur tv-serien diskuteras 

och hur skribenterna ställer sig till programmet som idé och genomförande, sedan vilken bild 

av svensk skola som framträder i materialet, och därefter hur de medverkande lärarna 

beskrivs. Avslutningsvis diskuteras vilka konstruktioner av den goda läraren som 

framkommit. Konstruktionen av den goda läraren utgår från de fyra idealtyper som Wiklund 

(2006) fann i sitt avhandlingsarbete.  

   

6.1 Hur diskuteras tv-serien Klass 9A i materialet? 

6.1.1 En tittarsuccé 

Då tv-serien ligger till grund för den undersökta mediedebatten tycker jag att det är viktigt att 

belysa också hur själva konceptet diskuteras av de olika skribenterna. Till att börja med kan 

man utifrån de undersökta artiklarna konstatera att första säsongen av serien var en succé och 

att många ser fram emot den debatt som den nya säsongen kommer bidra till. Mot bakgrund 

av säsong ett beskrivs konceptet Klass 9A som en ”hyllad serie”, ”uppmärksammad serie”, ett 

”succéprogram” och det ”bästa svt satsat på”. Naturligtvis är inte alla skribenter lika odelat 

positiva. Nedan presenteras de teman som mest återkommer i presentationen av tv-

programmet.  

 

6.1.2 Dokusåpa eller dokumentär? 

Bilden av Klass 9A som framträder i materialet är dubbel. De flesta skribenterna är noga med 

att antyda att serien är en tv-produktion och därmed redigerad och klippt. Men i nästa andetag 

kan samma skribent beskriva serien som ett adekvat dokumentärt inslag i den svenska 

skoldebatten. Tydligast blir det i en mediekrönika i Svenska Dagbladet: ”Dramaturgin är 

given. Några glimtar från skolvardagen, tillräckligt för att tittarna ska inse vidden av eländet 

[---]. Att då få konkret inblick i dagens skolvardag genom att titta bakom kulisserna är riktigt 
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spännande.” (KS0201SvD). Vidare framhåller samma skribent att serien engagerar så för att 

det är på allvar och menar att de medverkande elevernas framtid faktiskt påverkas av seriens 

utgång. Alltså, serien framstår som en kombination av fiktion och verklighet. Sven-Erik 

Liedman skriver ett debattinlägg på DN Kultur och kallar serien ”dokusåpa” och menar att 

avsnitten är utsatta för ”hårdhänt regi” (KS0131DN). Han hävdar vidare att kameran i sig kan 

vara en del av framgången för de elever som deltog i första säsongen av Klass 9A. ”Och hur 

sporrade det inte eleverna att få sola sig i tv-kamerornas glans?” (ibid). Samtidigt framhåller 

han att säsongens upplägg är intressant då det fokuserar på lärarrollen, vilket han kallar ”en 

vinning”. En lärare i historia likställer i Smålandsposten de inbjudna lärarna vid korsriddare 

och menar att seriens upplägg förenklar problematiken kring skolan. ”Likt medeltida 

korsriddare i kamp mot mörker och okunskap kommer en grupp stjärnpedagoger till skolan” 

och fortsätter senare i samma text ”Skolans problem blir underhållning på bästa 

sändningstid.” (L0314Smp). 

 

6.1.3 Skapar en viktig debatt  

Oavsett vad skribenterna egentligen tycker om själva serien och dess upplägg är de flesta 

överens om att serien är ett viktigt inslag i debatten om svensk skola. Serien beskrivs med 

uttryck som ”intressant”, av ”stort värde”, ”spännande”, ”genuint viktig”. En skribent som 

menar att lärarutbildningen fungerar under all kritik skriver att programmet i sig visar att det 

finns ett behov av förändringar (L0209TP). Särskilt ledarskribenterna, men också övriga, 

beskriver programmet mot bakgrund av den problematiska situation de menar att skolan 

befinner sig i. Skribenterna har olika åsikter kring vad som är problemet, men framför allt 

vad som är lösningen, ändå verkar de alla tycka att serien visar något viktigt, något som är 

värt att diskutera vidare.  

 Det finns också en motsida till denna hyllningskör, framför allt företrädd av 

lärarsidan, som varnar för att serien ger en förenklad bild av hur lösningen på skolans 

problematik kan se ut. Särskilt de fackliga företrädarna ser sin chans att ge uttryck för sin 

ståndpunkt om vad svensk skola är i behov av. Lärarnas riksförbund talar innehållsmässigt 

framför allt om fortbildning och kompetensutveckling, medan Lärarförbundet framför allt 

skriver om vikten av att lyssna till senaste forskning samt vad den visar. Det är tydligt att de 

båda vill lyfta debatten utanför Mikaelskolan i Örebro. Även en ledarskribent varnar för att 

serien kan skapa en ”osaklig diskussion” och menar att risken är att hela lärarkåren får 
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skulden för skolans misslyckande, som skribenten menar är större än så. (S0126TÅ).  

 

6.1.4 Väcker känslor 

Utöver den skoldebatt som skribenterna hoppas ska skapas med hjälp av programmet, väcker 

serien också känslor. I en krönika beskriver en lärarstudent hur hon satt och grät till stora 

delar av första säsongen av Klass 9A och kallar densamma för ”en av de viktigaste och 

finaste serier som gick på svensk TV år 2008” (L0218M). Hon tycker inte att uppföljaren är 

lika bra, hon menar att det är ”för kort” och för ”opersonligt”, men hon skriver att hon grät 

när ”Lärarcoachen Stavros Louca gav alla elever varsin kexchoklad och alla var jätteglada 

och det var det bästa tv-ögonblicket hittills under 2011” (ibid). En kulturskribent skriver ”... 

vi är många i tv-sofforna som blir upprörda över vad vi ser.” (KS0301EX). En av de fackliga 

företrädarna beskriver också serien utifrån vilka känslor den väcker, hon menar att det 

kommer vara ”jobbigt för många av oss” att titta, ”Jag kommer att förargas över inslag /.../” 

(L0131SVT). Men att serien väcker personliga känslor blir kanske allra tydligast i en krönika 

i Nöjesbladet där skribenten delar ut sina alla hjärtansdag kort till olika mediepersonligheter 

varav serien nämns som andra i ordningen. Skribenten kallar den medverkande läraren 

Gunilla en ”tvättäkta pantertant” och menar att en ”sådan borde finnas på varje plugg.” 

(KS0211NB).  

 Ett sista exempel på att serien lockar fram känslor är att flera skribenter skriver 

anekdotiskt, om sin egen skolgång, eller om bekanta som är aktiva inom skolvärlden, 

alternativt försöker de locka fram läsarnas känslor genom att referera till välkända filmer eller 

kända personer där minnesvärda scener om relationen lärare – elev står i centrum (se bland 

andra KS0324ÖC, KS0131EX, KS0321EX, KS0201SvD). 

 

6.1.5 Sammanfattande diskussion 

Att serien fått stort genomslag märks till exempel genom att Södertörns högskola använder 

serien i sin marknadsföringskampanj för att locka nya lärarstudenter genom uppmaningen: 

”Bli lärare i Klass 9A”. Högskolan har dessutom utarbetat en Iphone-application som kallas 

”Lärare i klass 9A?” (www.sh.se>Lärare i klass 9A?). 

  Materialet visar tydligt att skolfrågor engagerar. Skribenterna plockar fram egna, eller 

andras, minnen och erfarenheter för att ge ytterligare tyngd åt debatten. Som vi kunnat se 
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frammanar tv-serien motstridiga känslor och åsikter, men för att sammanfatta bilden som 

framkommer av serien är den positiv. Oavsett om skribenterna egentligen gillar serien eller 

inte, så menar de att den visar något viktigt, alternativt att den skapar en viktig debatt.  

Många lyfter fram att serien är en tv-produktion, eller rent utav en dokusåpa. Då 

skribenterna verkar vara överens om att svensk skola befinner sig i ett katastrofalt tillstånd 

verkar inte seriens form spela så stor roll. Istället blir serien ett bevis på just detta, oavsett om 

det är en redigerad version eller inte. På så sätt blir debatten kring serien ett verktyg i den 

större skoldebatten. Att serien skulle vara just det, ett bevis på hur verkligheten ser ut i 

skolan, blir intressant efter att ha läst Ekelöfs version om hur inspelningen gick till (se s. 5). 

Han menar att tv-teamet lyft fram situationer där de ordinarie lärarna framstår i sämre dager 

än hur det gått till i verkligheten. Att serien ges så stor betydelse och framställs som 

dokumentär i materialet blir därför intressant i den fortsatta diskussionen kring hur den goda 

läraren konstrueras i media.  

 

6.2 Vilken bild ges av svensk skola i artiklarna? 

6.2.1 En skola i kris 

Som vi kunde se redan i inledningen har SVT slagit fast att svenska skolan befinner sig i kris. 

Även Wiklunds avhandling kring hur skolan konstrueras i media visar att skolan på 1990-

talet framställdes ha stora problem (Wiklund, 2006). Precis detta framträder även i mitt 

material. Framför allt texterna från ledarsidorna lyfter fram och problematiserar den svenska 

skolan och den kris som den befinner sig i. Skolans kris hänvisas särskilt till elevernas 

sjunkande resultat och man menar att tv-serien ”klär av” skolans dåliga resultat ”in på bara 

skinnet” (S0128BLT). Några skribenter hänvisar till försämrade resultat i PISA-

undersökningar
3
 och en skånsk debattör sätter serien i samband med den nedläggningshotade 

Tolvåkerskolan i Skåne som figurerat i nyhetsmedia under 2011 (S0129TA). 

Kulturskribenterna är överens med övriga att skolan befinner sig i stora problem, men de har 

ett lite annorlunda angreppsätt. Istället för att utgå från systemet och dess problem sätter de 

individen i främsta rummet, eleven i detta fallet, som de menar har rätt till en bra skolgång. 

                                                 
3 Var tredje år genomförs OECD-projektet PISA (Programme for International Student Assessment) som 

undersöker elevers kunskaper i nionde klass. Detta görs genom prov i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse.  (www.skolverket.se>Vad är PISA?)  

http://www.skolverket.se/
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Till exempel återkommer formuleringar såsom ”Varenda unge är värd att ha en Stavros, en 

Gunilla eller en Thomas vid sin sida. Varenda en.” (KS0324ÖC), eller att vi måste ha ”ett 

system där varje elev ges en ordentlig chans.” (KS0131EX). 

Men det finns också ljusglimtar, även på ledarplats. Många ledarskribenter och 

politiker ser positivt på alla de förändringar som det borgerliga blocket satt igång inom 

skolan. Då de flesta tidningarna i undersökningen återfinns på högerskalan är det kanske föga 

förvånande att flertalet debattörer i positiva ordalag framhåller de förändringar som sker i 

skolpolitiken nu och framöver. Fackliga företrädare är också positiva till att förändringar sker, 

även om de lägger tonvikten på att reformerna inte förändrar saker över en natt. ”Trots alla 

nödvändiga reformer som görs i skolan nu menar jag att vårt skolsystem riskerar att falla ihop 

på grund av allt större klyftor.” (L0126AB). En ökande segregering i Sverige påtalas av ett 

fåtal skribenter som en orsak till skolans kris. ”En växande segregation i samhället, leder till 

en växande segregation i skolan.” (KS0131DN). 

Alla debattörer är givetvis inte överens om vad som är problemet och vad som i 

längden är lösningen. Ett par debattörer uttrycker en önskan om en ny ordning. De menar att 

skolan måste bort från ett kortsiktigt lönsamhetstänk. En kulturskribent uttrycker att istället 

bör bildning åter stå i centrum (KS0201SvD). Många gånger nämns också lärarnas 

förutsättningar, man menar att läraren kan vara hur bra som helst, men om inte 

förutsättningarna finns hjälper inte det. I de flesta fall handlar förutsättningarna om 

förändringar på politisk nivå eller hos skolledarna. Särskilt Lärarnas riksförbund går hårt åt 

politikerna och menar att lärarna är ”svikna av politikerna” (L0204EP, L0126AB). Flera 

debattörer målar ut politikerna som grunden till förändring och ytterligare ett förslag är att 

nästa säsong av tv-serien bör fokusera på just politikerna (S0129TA). Också de få politiker 

som uttalar sig i relation till tv-programmet menar att politiken är medlet att förändra 

resultaten i svensk skola. Ändå är man överlag rörande överens med övriga: ”nyckeln finns 

hos lärarna.” (P0131NA). Vad som går att urskilja bland de politiker som skrivit med 

anledning av serien är att de ser debatten som föds därur som ett gyllene tillfälle att 

marknadsföra sin skolpolitik. Till saken hör också att tre av de fyra artiklarna med politiska 

avsändare är skrivna av politiker i Örebro, alltså den stad där serien utspelar sig. Dessa tre 

artiklar är ett replikskifte kring hur utbildningspolitiken tidigare skötts i Örebro kommun.   

 

Den enskilde lärarens roll framstår som betydande, men nedan presenteras vad som många 
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skribenter menar att tv-serien särskilt sätter fingret på, nämligen: ”/.../ hur lärarutbildningen 

egentligen fungerar.” (KS0301EX). 

 

6.2.2 Lärarutbildningen 

”Den svenska lärarutbildningen har varit av erkänt dålig kvalitet.” (S0209NWT) fastslår en 

ledarskribent och menar att det varit alldeles för lätt att ta sig igenom densamma. Studenterna 

får varken tillräckliga ämneskunskaper eller pedagogiska färdigheter enligt skribenten. Och 

detta är en uppfattning som delas av många i det undersökta materialet. Det går att se två 

mönster vad gäller utbildningen; dels är den usel och dels är underlaget (studenterna) 

undermåligt. Samma skribent som ovan dömer ut lärarutbildningen fortsätter: ”Vi måste 

också våga erkänna att inte all passar till att bli lärare […]” (sic!). Ytterligare ett argument för 

studenternas låga motivation till studierna verkar vara att ”De flesta som blir lärare ville 

egentligen bli något annat” (S0201EP). Även om den enskilde lärarens roll framhålls som 

otroligt betydelsefull får ändå inte varje enskild lärare skulden, utan skulden kanaliseras 

snarare mot hela lärarutbildningen. Som om läraren, eller studenten, från början aldrig hade 

någon chans eftersom utbildningen inte förbereder studenterna inför verkligheten.  

 Mot bakgrunden av att sittande regering anser att nuvarande utbildning brister i flera 

avseenden startar hösten 2011 den nya lärarutbildningen (www.sweden.gov.se>ny 

lärarutbildning). En skribent menar att Klass 9A visar att den nya lärarutbildningen är fel väg 

att gå. Hon hävdar att serien bevisar att lärarna inte alls behöver mer ämneskunskaper, utan 

snarare mer pedagogiska färdigheter (KS0207GP). Ytterligare en skribent skriver att 

”Ämneskunskaper är ointressanta om du är så oentusiasmerande, eller lider sådan brist på 

respekt, att ingen lyssnar på dig. Det är ju inte vad som sägs, utan hur det förmedlas, som 

dessvärre är det primära.” (KS0324ÖC). Hon fortsätter längre fram i texten med att 

”Lärarjobbet är livsviktigt.”(ibid), men att vi måste inse att inte alla har rätt anlag för att bli 

lärare. Också ordföranden i Lärarnas riksförbund menar att ”fel” studenter söker sig till 

lärarutbildningen och skriver: ”Vi behöver också locka de bästa förmågorna till läraryrket. 

Idag väljer begåvade studenterna alltför ofta bort lärarutbildningen. [sic!]” (L0204EP, 

L0205ST).  
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6.2.3 Sammanfattande diskussion 

Debatten kretsar alltså framför allt kring lärarutbildningens tillkortakommanden, men också 

delvis kring läraryrkets förlorade status. Wiklund (2006) beskriver utförligt att redan under 

1990-talet diskuterades lärarnas minskande status och avprofessionaliseringen av yrket flitigt, 

och flera av de reformer som genomfördes då sjösattes just för att öka yrkets status (s. 197). 

Dock återkommer samma debatt idag. I stort sett alla företrädare är överens om att 

utbildningen är dålig, och att situationen på Mikaelskolan i Örebro är ett bevis på detta. 

Wiklund (2006) beskriver också hur utbildningsforskare under hela 1990-talet sågs som 

drömmare utan verklighetskontakt, dock omnämndes inte och kritiserades inte själva 

utbildningen lika frekvent i hennes material. Många är också överens om att 

förutsättningarna, utbildningspolitiken, måste underlätta lärarnas jobb. Som en skribent, och 

verksam lärare, uttrycker saken: ”Lärarna är viktiga men verkar inte i ett vakuum.” 

(L0314Smp).  

  Något som jag tycker mig se i materialet är en framtidstro, både fackliga företrädare 

och ledarskribenter är positiva till flera av de förändringar som är på gång för att öka 

läraryrkets status. Den kommande lärarlegitimationen omnämns som ett gott exempel.  

Bilden av en skola i kris är inget unikt för debatten som förs 2011. Vad som däremot 

slår mig när jag läser texterna om och om igen är hur odiskutabelt det förefaller, skribenterna 

behöver knappt argumentera för att skolan står på ruinernas brant, utan det framställs som en 

vedertagen sanning. Särskilt intressant blir konstruktionen av en skola i kris i relation till 

Skolverkets attitydundersökning från 2010. Även om alla lärare och elever inte är nöjda med 

allt inom skolans värld framträder ändå en samlad bild av att de trivs bra i skolan och att de 

upplever förbättringar på senare tid, både vad gäller trivsel och kunskapsinhämtning. 

Wiklund, som fortsatt att följa utbildningsdebatten på 2000-talet, menar att skolan fortsätter 

att konstrueras som en skola i kris, vilket hon hävdar att medierna tjänar på, då tidningen 

enkelt kan skapa intresse genom att konstruera krisens ”hjältar” respektive ”bovar”. ”Det är 

närmast en given sanning att en rapportering från en skolverklighet som visade bilden av en 

hyfsat fungerande verksamhet med halvnöjda elever och vanliga lärare inte skulle vara 

speciellt medieanpassat.” (Wiklund, s. 205). Med andra ord verkar det finnas en viss 

diskrepans mellan skolverkligheten och hur den presenteras i media. Därmed inte sagt att det 

inte finns några problem i skolan, men frågan är väl helt enkelt om krisen är så djup som 

media vill få den att framstå som. Många av de undersökta artiklarna hänvisar till elevernas 
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sjunkande resultat, några hänvisar detta direkt till PISA-undersökningarna och i övriga texter 

kan man bara ana att det är just dessa mätningar som refereras till. Bara de senaste månaderna 

har forskare starkt kritiserat PISA-mätningarna och menar att de inte tillräckligt tar hänsyn 

till de medverkande ländernas olika skolsystem och förutsättningar. En dansk forskare har 

genom att analysera resultaten från 2006 visat att beroende på hur detta görs kan Sverige 

hamna antingen på fjärde eller trettioförsta plats i läsförståelse. Skolverket står dock fast vid 

att mätningarna är intressanta och pålitliga (Wahlquist, 2011).  

Att skolans kris skulle vara en fråga om otillräckliga ekonomiska resurser diskuteras 

knappt alls. Ett fåtal artiklar (tre stycken) lyfter lärarnas lön som ett problem, annars 

diskuteras inte pengar. Möjligen kan man tolka att politikernas roll är just den, att skjuta till 

mer resurser. Jag menar snarare att den roll som politikerna ges handlar om politiskt 

ansvarsfull styrning snarare än att inbegripa ekonomisk styrning. 

 

6.3 Hur beskrivs de medverkande lärarna? 

I inledningen kunde vi se hur SVT valt att ställa de ordinarie lärarna mot de inbjudna 

pedagogerna Stavros Louca och Gunilla Hammar. Dessa två framställdes av SVT som 

mycket erfarna och skulle i motsats till de ordinarie lärarna (de vanliga lärarna) som tappat 

kontrollen – kunna rädda situationen, och lyckas genomföra något som ingen annan skola 

klarar av: nämligen att släppa iväg samtliga nior med fullständiga betyg. Men hur konstrueras 

dessa läraridentiteter i det undersökta materialet? 

 

Flera debattörer kallar de medverkande lärarna ”modiga” (se L0131SVT, KS0214BLT, 

KS0301EX), och på flera ställen omskrivs lärarna och deras sätt att vara. Särskilt två av de 

ordinarie lärarna på skolan, Johnny och Malin, beskrivs. Den förste ”spelar macho” 

(KS0214BLT) och i Expressen uttrycker Malin Näslund att ”I ”Klass 9A” tappade 

superpedagogen Stavros till slut tålamodet med läraren Johnny” (KS0301EX), som om det 

hade varit önskvärt utifrån hur läraren tidigare betett sig. Läraren Malin beskrivs högst 

känsloladdat. ”Det är plågsamt att se den unga läraren Malin stå framför klassen och med 

nervöst vispande händer försöka få eleverna att lyssna.” (KS0207GP). Hon beskrivs vidare 

som ängslig och osäker, medan hennes manliga kollega tydligen svär och skriker i 

klassrummet (KS0324ÖC, KS0214BLT).  
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I tvär kontrast till den negativa bild som ges av de ordinarie lärarna på skolan står tv-

produktionens utvalda lärare. Dessa omnämns som superpedagoger, superlärare, 

proffspedagoger och stjärnpedagoger. Denna benämning ges med blandad intention, många 

artiklar är fullt allvarliga och lovprisar dessa extraordinära lärare, medan andra använder 

benämningen mer för att visa hur tv vill få dem att framstå. En skribent är också uppenbart 

ironisk och skriver under rubriken ”Vi behöver ha 1000 gunillor” hur bara Gunilla har svaren 

på alla frågor, och att därmed kan hon minsann komma sent till möten, såga alla andra lärare, 

och så vidare (KS0301AB). En lärare i historia likställer ”superpedagogerna”, något 

sarkastiskt, med medeltida korsriddare som ska bekämpa ett mörker som breder ut sig 

(L0314Smp). Bilden som ges av ”superpedagogerna” är något tvetydig, majoriteten av 

skribenterna verkar mena att de är riktiga räddare i nöden i ett system som håller på att 

kollapsa, medan några snarare tycker att de är duktiga pedagoger som getts ovanligt stora 

resurser. 

 Ytterligare en dimension av de nya ”superlärarnas” kändisskap är att många 

ledarartiklar egentligen inte beskriver serien eller lärarna utan visar bara en bild, framför allt 

på Stavros Louca, och mycket kort bara refererar till denna ovanligt duktiga lärare som andra 

lärare borde se upp till (se till exempel S0209NWT och KS0321EX). ”Bara den inspirerande 

Stavros Louca är ett tillräckligt skäl för att bänka sig framför tv:n.” (S0126TÅ). Stavros och 

Gunilla (delvis Thomas) framställs också som experter. En ledarartikel nämner att debatten 

kring skolan ofta brukar handla om att klasserna är för stora, men då Stavros och Gunilla inte 

anser detta vara ett problem, utan snarare en fördel, menar skribenten att sjunkande resultat 

och stora grupper inte hör ihop (S0201EP). Stavros ges också medialt utrymme i egenskap av 

matematikexpert då han räknat ut att ett helt undervisningsår går åt till trams (S0128BLT). 

 

6.3.1 Övriga aktörer 

Mest framträdande i materialet är lärarna och deras sätt att vara, vid sidan av dem beskrivs 

vikten av lyhörda politiker, men särskilt kategorin kulturskribenter lyfter fram eleverna och 

deras rätt till en bra utbildning. Eleverna konstrueras framför allt i relation till sina dåliga 

eller sjunkande resultat och formuleringar såsom ”svenska elever presterar allt sämre” 

(S0201EP) förekommer alltigenom materialet. Gemensamt för samtliga artiklar är att 

eleverna ses som mottagare av lärarnas färdigheter och kunskaper, de presenteras aldrig som 

aktiva i sin egen skolgång. De framstår inte som kunskapssökande subjekt utan snarare som 
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kunskapsmottagande objekt. Wiklund (2006) vittnar också om hur eleverna blir skuggfigurer 

i debatten och ses som ”objekt för kunskapstillförsel” (s.185). Det är lärarens jobb att ”få 

elevernas uppmärksamhet” (KS0207GP) och enligt en moderat Örebro-politiker bevisar 

Klass 9A ”vad kompetenta och motiverade lärare kan innebära för eleverna” (P0121NA). 

Utifrån materialet verkar inte elever ha någon egen motivationskraft, utan måste inspireras av 

läraren. Eleverna tillskrivs heller inte ha några skyldigheter, utan snarare har de rätt till 

kunskap som skolan ska förse dem med. Följande citat vittnar om just detta: ”Inte minst 

tycker jag om budskapet att det faktiskt är själva skolan som måste bära nycklarna till 

elevernas framgång, och inte tvärt om.” (KS0201SvD). Precis detta fann Wiklund i sitt 

material, hon beskriver att eleverna har rätt att kräva en god utbildning (s. 185). 

 Ytterligare en grupp förekommer, men i fåtalet texter, nämligen föräldrarna och deras 

ansvar. En ledarskribent anser att nästa säsong av serien bör fokusera på just föräldrarna: 

”Och en dag kanske vi också får se en SVT-producerad programserie om de människor som 

kanske är den största orsaken till att många svenska ungdomar skyr skolarbete som pesten 

och inte respekterar sina lärare. /…/ Det handlar så klart om föräldrarna.” (S0126TÅ). I 

motsats till detta uttalande framhärdar en folkpartistisk kommunpolitiker att föräldrarna ”får 

inte vara avgörande för om barnet ska lyckas i skolan. Skolan och samhället måste ge varje 

barn rätten att lyckas...” (P0228VT).  

 

6.3.2 Sammanfattande diskussion 

Det är intressant vilken stjärnstatus de inbjudna pedagogerna får i materialet. Istället för att 

låta forskare eller politiker tala, refererar skribenterna hellre till vad Stavros och Gunilla 

säger och tycker om skolan. Att de bara befinner sig på skolan en kortare tid och endast 

arbetar med en klass berörs inte alls i materialet, istället hyllas deras humor och entusiasm. 

De studier som gjorts om första säsongen av programmet visar att dessa ”superpedagoger” tar 

till okonventionella knep, metoder som egentligen inte ryms inom läraruppdraget. Detta 

diskuteras inte, utan de lyfts fram som inspirationskällor för andra lärare. Det finns dock viss 

reservation i några texter, själva begreppet superpedagog sätts inom citationstecken, och vissa 

skribenter ifrågasätter just detta sätt att uttrycka sig. Ändå kan samma skribent i samma text 

lovorda just ”superpedagogernas” arbete.  

 Precis som SVT presenterar och beskriver de medverkade lärarna, ställer materialet 
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superpedagogerna i motsats till de ordinarie lärarna, vilka framstår som misslyckade. Deras 

misslyckande blir tydligt, dels genom hur de själva beskrivs, men framför allt genom att de 

ställs som en motpol till dessa inspirerande och engagerade superlärare som har svaren på 

skolans kris. Att i detta sammanhang lyfta in bilden som Ekelöf (se s. 5) representerar blir 

intressant, då han menar att bilden som framträder på tv inte är helt förenlig med 

verkligheten. Även om debattörerna säger sig förstå att serien är en redigerad tv-produktion 

diskuteras denna polarisering mellan vanlig lärare och superlärare som en sanning: det finns 

bra lärare (superpedagogen) och mindre bra lärare (den vanliga läraren). Precis som tidigare 

studier lyfter fram framträder en förenklad bild av läraryrket, en bild där man antingen gör 

rätt eller fel. Ribbing & Mattisson (2010) går så långt som till att hävda att 

”superpedagogernas” metoder bryter mot lärarens yrkesetiska principer.  

 Det går att se ett tydligt mönster: ledarskribenterna skriver mest om de inspirerande 

”superpedagogerna”, medan kulturskribenterna mer berör de ordinarie lärarnas sätt. Texterna 

av lärare och politiker däremot, nämner knappt alls någon av dessa två lärartyper, utan 

beskriver snarare generellt skolan och vad som behöver förbättras.  

En intressant notering som jag gjort, men som egentligen går utanför studiens ramar, 

är att det finns en genuskodning i framställningen av de olika lärartyperna. Utifrån 

presentationen som materialet ger av de ordinarie lärarna i serien framträder könsstereotyper 

såsom den kvinnliga läraren som är osäker på sig själv och sin lärarroll. Hon tar genast åt sig 

av kritik som framförs, medan hennes manliga kollega agerar annorlunda, enligt materialet är 

han macho, skriker och svär. Detta härstammar så klart från hur produktionen har valt att 

framställa de medverkande lärarna, och skulle vara intressant att studera vidare.   

 

6.4 Vilka konstruktioner av den goda läraren återfinns i materialet? 

Genomgående i materialet framhålls lärarens betydelse för en lyckad utbildning. ”[D]uktiga 

pedagoger kan få den mest skoltrötta eleven att ta sig i kragen; lärarna är skolans viktigaste 

resurs, om detta råder det inget tvivel.” (S0126TÅ). Man hänvisar aningen diffust till senare 

års forskning som påvisat just detta ”[A]ll forskning visar tydligt att läraren är den enskilt 

viktigaste orsaken till om en elev skall lyckas med sin skolgång” (P0228VT) eller att läraren 

är ”den enskilt viktigaste framgångsfaktorn om man vill stärka elevernas kunskapsresultat” 

(P0131NA). Mikael Alexandersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, 



30 

 

diskuterar i senaste numret av Pedagogiska magasinet just skickliga lärare. Han menar att 

ofta är det andra än lärare själva som definierar vad som borde gälla i skolan, och menar att 

bilden som Klass 9A ger av läraryrket är en schablonbild. Vidare diskuterar Alexandersson en 

undersökning av John Hattie
4, 

också han professor i pedagogik, som fått stort genomslag på 

senare år. Undersökningen kommer fram till att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas 

resultat är läraren (Alexandersson, s. 28-33). Utan att det framkommer explicit i mitt material 

skulle det kunna vara just Hatties undersökning som många skribenter hänvisar till då de 

påstår att just ”lärarnas viktiga roll för en bättre skola har uppmärksammats allt mer på senare 

tid” (S0129TA). Alexandersson framhåller studien som intressant och betydelsefull, men 

menar också att det kan vara vanskligt att direkt översätta en studie gjord i engelskspråkiga 

länder, med annorlunda skolsystem, till svenska förhållanden (Alexandersson, s. 32).  

  Hur lärare blir bra lärare är man däremot inte helt överens om. Några menar att det 

handlar om anlag, medan andra hävdar ”Att lära ut är en konst som måste läras in” 

(KS0207GP). Några vill införa lämplighetstest för att komma in på lärarutbildningen och 

några är, som vi tidigare sett, kritiska till lärarutbildningens ökade fokus på ämneskunskaper. 

En god lärare beskrivs framför allt med orden välutbildad och kompetent. Nedan presenteras 

vad skribenterna lägger i dessa två begrepp. 

 

6.4.1 Läraren som ämnesexpert 

I Wiklunds undersökning framstod lärarens ämneskompetens vara det mest centrala i 

konstruktionen av en god lärare.  Hon visar att den goda läraren är väl insatt i sitt ämne och 

på så sätt gör eleverna intresserade av att lära sig. Denna position visar Wiklunds material är 

hotad av 1990-talets kommande förändringar, samt av skolans kris. Hon skriver ”Att vara 

lärare är per definition att vara kunskapsförmedlare /.../” (Wiklund, s. 193f). Några skribenter 

framställer fortfarande lärarnas ämneskunskaper som centrala, framför allt de politiska 

rösterna i debatten (borgerliga sådana), men även vissa utav ledarskribenterna, vilka i stort 

sett alla företräder liberala eller borgerliga tidningar. Men också på kultursidorna finns till 

viss del inställningen att ämneskunskaper är betydelsefulla. En skribent menar att det goda 

lärarskapet handlar om att läraren är ”människan som med sin kunskap och erfarenhet förmår 

väcka och vända en ung människas utveckling” (KS0201SvD). En moderat kommunpolitiker 

                                                 
4  Visible learning – A synthesis of over 800 meta-analyses to achivement (2009) 
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i Örebro ger under rubriken Lärarna ska bli bättre sin syn på hur skolan ska förbättras. 

Särskilt påtalar han hur lärarutbildningen ska förändras och trycker vid flera tillfällen i texten 

på att lärarnas ämneskunskaper ska förbättras. Det ska dels ske genom en tydligare 

ämnesfokusering i den nya lärarutbildningen, men också genom att verksamma lärare får 

chansen genom det så kallade lärarlyftet att fördjupa sina ämneskunskaper (P0131NA).    

 

6.4.2 Ordning och reda 

Vid sidan av ämnesexperten presenterar Wiklund den kravställande och tydliga ledaren som 

med sunt förnuft och tydliga krav håller ordning i klassrummet. Hon menar att dessa två 

egenskaper skulle kunna dra upp skolan ur det ”flum” som varit rådande i 

utbildningspolitiken under andra halvan av 1900-talet (s. 195).  

 Disciplin och fasta strukturer i klassrummet framstår som önskvärt även i mitt 

material, men det är inte ett genomgående tema i debatten. Ett spår som dock finns i debatten 

är att förutsättningen för lärarens kunskapsförmedling till eleverna är ordning och reda i 

skolan, men det konstrueras inte i lika stor utsträckning som lärarens centrala uppgift, utan 

snarare som en fristående förutsättning. En skribent menar att disciplin självklart leder till en 

bra arbetsmiljö och hänvisar längre fram i texten till ”superpedagogernas” inställning: ”De tre 

superpedagogerna är alla rörande överens om behovet av fasta strukturer och disciplin. 

Annars fungerar inte undervisningen.” (S0201EP). Än en gång återkommer alltså dessa tre 

lärare som experter i skolfrågor. Tidigare i samma artikel går man till hårt angrepp på ”dessa 

människor” som är emot utbildningsministerns uppmaningar om hårdare tag i skolan. Det 

sägs inte rakt ut, men det går att ana att dessa människor skulle kunna vara pedagoger och 

utbildningsforskare. Ytterligare en ledarskribent påtalar att situationen i dagens skola 

påverkats av ”[a]tt lärarens auktoritet har ifrågasatts av och undergrävts av pedagoger och 

skolmyndigheter i det som kallas flumskolan” (S0209NWT). Wiklund beskriver hur framför 

allt socialdemokratiska politiker får skulden för skolans misslyckande, och denna inställning 

finns kvar även i det undersökta materialet. Särskilt en borgerlig ledarskribent är tydlig och 

skriver om hur socialdemokraterna dels bär skulden för de senare årens misslyckande och 

dels numera inte kan presentera en egen skolpolitik (S0128BLT).  

 I relation till lärarens auktoritet konstruerar också flertalet skribenter läraren som en 

ledare. ”Jag menar att svensk skola måste låta lärarna leda igen.” (L0126AB). Debatten rör 
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sig dock inte så mycket kring skärpta krav i skolan, utan framför allt om högre krav på 

lärarutbildningen för de blivande lärarna.  

 

6.4.3 Engagera och inspirera  

I undersökningens material framträder en god lärare framför allt vara lika med engagemang 

och inspiration. Likaså framstår relationen mellan lärare och elev som central. Lärarna ses 

som företrädare för vuxenvärlden, och han eller hon måste kunna väcka elevernas förtroende. 

Texterna är fulla med uttryck för att lärarna måste se eleverna och prata med dem, helst en 

och en. ”Alla elever behöver en utsträckt hand, någon som intresserar sig /.../” (KS0131EX). 

Vidare skriver en av de fackliga företrädarna ”I mötet med eleven utför läraren sitt arbete.” 

(L0126AB). Det förekommer också flera formuleringar om att ”det behövs fler lärare som 

brinner för vad de gör” (KS0201SvD). Maltén (1995) slår fast att elever bör träffa olika typer 

av lärare för att kunna utvecklas på bästa sätt, eftersom olika lärarpersonligheter passar olika 

bra för olika elever (Maltén, s. 12). En god lärare är inte god för alla elever. Den undersökta 

debatten är inne på något liknande, att pedagogik handlar om mötet mellan elev och lärare, 

även om en majoritet menar att individens lämplighet som lärare också är avgörande.  

Många drar direkta kopplingar till ”superpedagogerna” och menar att dessa är bra 

inspirationskällor. ”[Jan Björklunds] ständiga missnöje kan knappast inspirera många lärare 

att bli som superpedagogen Stavros Louca i tv-programmet Klass 9A.” (S0321B-OT). 

Lärartexterna beskriver inte lika explicit att lärarens främsta arbete är att engagera och 

inspirera, däremot diskuterar även lärarna ”det som rimligen måste vara yrkets syfte nämligen 

att undervisa.” (L0314Smp). Som vi tidigare sett går en skribent så långt som till att hävda att 

lärarens ämneskunskaper är värdelösa om han eller hon inte förmår undervisa på ett 

pedagogiskt sätt.  

Majoriteten av skribenterna är mycket kritiska till dagens lärarutbildning och många 

är mycket positiva till att den nu ska göras om, men några är kritiska till hur den kommer att 

omstöpas. De menar att vad lärarna verkligen behöver är mer metodik och pedagogik, inte 

mer ämnesfördjupning. Allra helst ska läraren så klart uppfylla både kravet på 

ämneskompetens och pedagogisk färdighet, men om skribenterna får välja är HUR viktigare 

än VAD. Pedagogiken har alltså fått ett uppsving. Även om skepticismen mot lärarutbildare 

kvarstår uppgraderas alltså lärarnas praktiska kunskaper. Vad många av debattörerna vill är att 

lärarutbildningen bättre ska förbereda lärarstudenter på klassrumssituationer och inte bara ge 
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ämnesfördjupning.  

 

6.4.4 Sammanfattande diskussion 

Att svara på vad som kännetecknar en bra lärare visar sig i senaste numret av Pedagogiska 

magasinet (nr. 2, 2011) vara svårt. Numret har som tema ”Skickliga lärare” och ställer frågan 

både till forskningen och till elever och lärare. Eleverna menar att de inte kan sätta fingret på 

vad det är som gör att de gillar vissa lärare. ”Vissa lärare har det, andra inte – det är något i 

relationen mellan läraren och eleverna, något i personkemin som avgör om det blir bra.” 

(Stendahl, s. 44). I samma tidning fick verksamma lärare via ett forskningsprojekt välja vad 

de skulle vilja veta om en fiktiv ny kollega innan anställning. ”Vi skulle välja punkten ”när 

något oväntat inträffar”. De andra punkterna kan du med övning bli bra på. […] se om 

läraren har ”det”. En sådan egenskap kan man inte lära sig, det har man.” (Nordänger, s. 

48). Det är alltså inte bara medieskribenter som ser läraryrket som något man har fallenhet för 

eller inte, även yrkesverksamma lärare tycker så, om man utgår från citatet ovan. 

 Enligt Wiklund (2006) är den goda skolan, alltså mediekonstruktionen av hur skolan 

bör vara, en skola som både ger kunskap och mognad samtidigt som den är inspirerande och 

stimulerande (s. 176). I motsats till denna goda skola ställs i hennes undersökning pedagogik, 

som snarare anses vara lika med flum och otydlighet. I föreliggande undersökning har en 

förskjutning skett, mot ett pedagogikbegrepp som snarare rymmer något positivt och 

betydelsefullt. Även om många artiklar är rörande överens om att kunskap är målet, så är 

vägen dit lärarnas pedagogiska färdigheter, snarare än deras ämneskunskaper.  I kontrast till 

Wiklunds restultat framstår alltså lärarnas pedagogiska färdigheter vara lärarnas unika 

yrkeskompetens. Wiklund beskriver den gode läraren som en entusiastisk person inför sitt 

ämne, och att denna entusiasm inför ämnet på så sätt ska smitta av sig på eleverna (s. 197). 

Sven-Eric Liedman är inne på något liknande ”En lärares främsta egenskap är förmågan att 

väcka entusiasm för ett kunskapsstoff. Det säkraste sättet att göra det är att själva vara 

entusiastisk. Ett genuint intresse är nämligen smittsamt. Men ett genuint intresse kan inte 

spelas.” (Liedman, s. 261). Vad som framträder i materialet från 2011 är att läraren inte bara 

förväntas vara engagerad i sitt ämne, utan framför allt i eleverna. Särskilt kulturskribenterna 

som finns representerade gör kopplingar till kända filmer med minnesvärda och engagerade 

lärare som de menar är ett ideal för dagens lärare. Detta perspektiv återfinns dock mer eller 

mindre i samtliga texter, i form av ”superpedagogerna”. Lärarna ska inspirera eleverna, men 
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lärarna behöver också ha inspirationskällor. De tre lärare som i serien coachar lärarlaget i 

Örebro framstår som ett eftertraktat ideal. De är kunniga, och framför allt engagerade. Kahn 

& Kahn (2009) samt Ribbing & Mattisson (2010) visar att den bild som tv-seriens lärare 

frammanar är lärare som går utanför det traditionella läraruppdraget med hjälp av 

okonventionella metoder som att de till exempel söker upp elever utanför skoltid. Ett exempel 

på liknande behandling från ”superpedagogerna” i andra säsongen är att Stavros Louca bjuder 

eleverna på kexchoklad för att visa sin uppskattning. Detta beskrivs, som vi tidigare kunnat 

se, mycket känslosamt av en krönikör. Hon skriver att hon gråter framför TV:n och menar att 

det är precis så som bra lärare ska vara: ”Elevers respekt och uppskattning vinner man genom 

kunskap och glädje. Och så lite kexchoklad.” (L0218M).  

 Precis som Kahn & Kahn (2009) sammanfattar sin studie konstruerar materialet ett 

lärarideal som går utanför ramarna. Stavros Louca och Gunilla Hammar benämns ofta med 

namn och förekommer på så sätt som den idealiserade bilden av hur lärare ska vara. I vissa 

artiklar beskrivs egentligen inte tv-serien, däremot omnämns dessa två lärare flitigt, ofta 

tillsammans med en bild från en klassrumssituation. (Thomas, den tredje läraren i serien är ny 

för säsongen och förekommer inte så ofta i materialet.) Som vi kunnat se i analysen beskrivs 

Gunilla som en pantertant och Stavros omnämns ofta som expert och som ett exempel på hur 

man ska kunna inspirera lärare att bli bättre. Denna idealiserade bild av superpedagoger som 

utanför arbetstid söker upp elever och som tar pengar ur egen ficka för att försöka motivera 

sina elever stärker bilden av läraryrket som ett kall, och inte ett jobb.   

 Sammanfattningsvis fokuserar den undersökta debatten alltså på två av de idealtyper 

av det goda lärarskapet som Wiklund fann i sin studie, nämligen läraren som ämnesexpert 

och den kravställande och tydliga ledaren. De övriga två idealtyperna har fallit bort helt i den 

undersökta debatten, istället har det gått att finna en ny kategori: den inspirerande läraren som 

skapar goda relationer med sina elever. 
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7.0 Avslutande diskussion  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur lärare och läraryrket konstrueras i media med 

fokus på den debatt som tv-serien Klass 9A har startat. Undersökningen har gjorts genom en 

kvalitativ innehållsanalys av artiklar i dagspress och funnit att läraryrket framställs som ett 

kall, snarare än ett vanligt yrke och att lärarens engagemang och förmåga att inspirera sina 

elever är det centrala i uppdraget. 

  Uppsatsens teoretiska ramverk visar hur den goda läraren i 1990-talets mediedebatt 

konstruerades utifrån fyra idealtyper: den ämneskunniga läraren, den kravställande och 

tydliga ledaren, resultat- och kvalitetskontrollanten samt värdegrundsföreträdaren. Wiklund 

sammanfattar konstruktionen av den gode läraren med begreppen ”ämneskunskap, ordning 

och reda, sunt förnuft, kvalitetsansvar i den professionella rollen och entusiasm inför sin 

uppgift.” (s. 198). I fokus står läraren som ämnesspecialist, en roll som i avhandlingens 

material framstår som hotad i relation till en minskande status. Lärarens pedagogiska 

kunskaper framstår inte alls som centrala i studien. I denna motsättning mellan 

ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter, menar jag att det går att se en förskjutning mot 

det senare i konstruktionen av det goda lärarskapet. I den undersökta debatten finns spår av 

den ämneskunniga läraren och den kravställande och tydliga ledaren kvar. De övriga två 

förekommer egentligen inte i materialet. Istället framträder ett nytt ideal, läraren som 

inspiratör och pedagog. Den goda läraren i det empiriska materialet skapar en relation till sina 

elever, ser var och en och intresserar sig för dem. Eleverna å andra sidan, konstrueras 

fortfarande som mottagande objekt som är i behov av lärarens utsträckta hand.  

 Det är intressant att läsa om hur motstridigt  tv-serien Klass 9A beskrivs, då de flesta 

avsändare diskuterar huruvida serien är en dokumentär eller dokusåpa, men ändå ses 

produktionen som ett konkret bevis på hur skolsituationen i landet ter sig. Fiktion och 

verklighet blir på så sätt mycket tätt sammanlänkade. Kanske beror det på att bilden av en 

skola i kris är en sådan vedertagen sanning numera att det knappt behöver motiveras?  

Det har gått att se skillnader i hur de olika avsändarna debatterar. Politikerna, som till 

största del återfinns inom det borgerliga blocket, argumenterar för att lärarens 

ämneskompetens måste öka, medan framför allt kulturskribenterna, lärarna och delvis 

ledarskribenterna framhärdar lärarens viktiga pedagogiska kunskap. Särskilt 

ledarskribenterna har fört fram läraren som ledare och den som ska hålla ordning och reda i 
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klassrummet. Materialet visar att ”superpedagogerna” företräder den ultimata kombinationen: 

en lärare som både är expert i sitt ämne och som utöver det vanliga kan inspirera sina elever 

till bättre resultat genom sin pedagogiska kunskap. Framför allt Stavros Louca omnämns 

både som expert och som inspiratör. Med andra ord har ingen helomvändning gjorts, även om 

pedagogiken ges ett betydligt mycket högre anseende i debatten utifrån Klass 9A. Den stora 

skillnaden i materialet är varifrån lärarnas färdigheter härstammar: är det något nedärvt eller 

något man kan lära sig? Det är svårt att dra några slutsatser utifrån dessa två motstridiga 

inställningar, då båda förekommer parallellt. Vad man kan säga är att flertalet påtalar att 

någon form av lämplighetstest till lärarutbildningen vore önskvärt, oavsett om det går att lära 

sig konsten att lära ut eller inte. I debatten framstår lärarstudenter som totalt ointresserade av 

att vilja bli lärare. Lärarstudenter beskrivs på samma sätt som skolelever: som passiva objekt 

som antingen kan eller inte kan bli bra lärare. Att studenterna under utbilndingen själva skulle 

vara aktiva i skapandet av sin läraridentitet företräds inte. Istället verkar samtliga 

lärarstudenter vara utelämnade till lärarutbildare, vilka jämsides med skolpolitiker under 

decennier fått utstå massiv kritik för den havererade skolan.   

Sammanfattningsvis går det att se att framför allt tre argument för en bättre skola förs 

fram, nämligen inspirerande lärare, en bättre lärarutbildning samt bättre förutsättningar för 

verksamma lärare. Bättre förutsättningar inbegriper framför allt lyhörda och kompetenta 

skolpolitiker. Som analysen visat är debatten 2011 i övrigt till mycket stor del lik 

mediedebatten kring lärare och läraryrket utifrån den tioårsperiod som Wiklund (2006) 

undersökt. Det hände mycket på 1990-talet i skolan och det händer mycket just nu inom 

svensk utbildning, vad gäller styrdokumenten, nytt betygssystem, ny lärarutbildning samt ett 

kommande nytt system med lärarlegitimation. Allt för att höja skolans resultat och läraryrkets 

status - en fråga som var högst aktuell redan på 1990-talet.  

 

 

7.2 Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att på ett fördjupat plan fortsätta arbetet med att undersöka hur 

medias dagordningsmakt och den framträdande mediebilden av läraryrket påverkar 

verksamma pedagoger på svenska skolor. Utifrån första säsongen av Klass 9A gjordes en 

liknande studie där lärare intervjuades, men då denna säsong ännu tydligare har satt 

lärarrollen i fokus menar jag att det skulle vara intressant för vidare studier kring lärares 

självbild kontra mediebilden.  
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Undersökningens syfte har inte varit att analysera bilderna av lärare utifrån ett 

genusperspektiv, men efter genomgången skulle det vara intressant att anlägga ett sådant 

perspektiv på materialet, eller annat mediematerial som beskriver skolan. Jag menar att det 

tydligt framkommit stereotyper av kvinnliga lärare med dåligt självförtroende som lätt tar till 

sig kritik, medan den manliga kollegan framställs som macho och utan självinsikt. Dessutom 

visar enbart sökningen i mediearkivet att det har skrivits mycket mer om den manliga 

”superpedagogen” Stavros än om hans kvinnliga kollega Gunilla.   
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9.0 Källmaterial 

Beteckning Upphov  Tidning  Datum   Rubrik  
 

Lärare och lärarfackliga företrädare 

L0126A  Metta Fjelkner  Aftonbladet  110126  ”Klass 9A” kastar  

          skit på  lärarkåren 

L0131svt Eva-Lis Sirén  www.svt.se  110131  Dags för oss alla att  

omfamna Klass 9A 

L0204EP Metta Fjelkner  Enköpings-Posten 110204  Lärarna svikna av  

politikerna 

(Artikeln är också publicerad i Säffle-Tidningen) 

L0209TP Bernt Karlsson  Tranås-Posten  110209  Vart är vi på väg? 

L0218M Fridah Jönsson  Metro   110218  Stavros i ”Klass 9A”  

får mig att gråta  

L0314Smp Olle Larsson  Smålandsposten  110314  Allt är inte lärarnas  

fel  

Skribenter 
S0126TÅ Anders Rönmark Tidningen Ångermanland110126  Duktiga lärare räcker  

inte till  

S0128BLT  Sylvia Asklöf Fortell Blekinge läns tidning 110128  Jollen och Finlands-  

färjan – Skoldebatten 

leds fortfarande av 

alliansen  

S0129TA Mattias Karlsson Trelleborgs Allehanda 110129  Sätt politikerna i  

bänken 

S0201EP    Enköpings-Posten 110201  Lärarutbildningen är  

för dålig 

(Artikeln också publicerad i bl.a Norrbottens-Kuriren, Skaraborgs Allehanda, Nya Kristinehamns Posten) 

S0209NWT    Nya Wermlands Tidning 110209  Lärarnas avgörande  

betydelse  

S0321B-OT    Barometern-OT  110321  Björklunds  

resignerade ”borde” 

Kulturskribenter  
KS0131DN Sven-Eric Liedman Dagens Nyheter  110131  Tack vare tv-kameror  

och stjärnpedagoger 

fick en klass i 

Mikaelskolan i 

Örebro bli en motvikt 

till den växande 

segregationen. 

KS0131EX Jenny Maria Nilsson Expressen   110131  Ge varje elev en  

chans! 

KS0201SvD Astrid Söderbergh Widding Svenska Dagbladet 110201  Spännande inblick i  

skolvardagen 

KS0201SvD Anna Hellsten  Sydsvenskan  110201  Skolan håller i  

nycklarna 

KS0207GP Eva-Lotta Hultén Göteborgs-Posten 110207  En konst att  

undervisa väl  

KS0211NB Karolina Fjellborg Nöjesbladet  110211  De får mina Alla  

hjärtans dag-kort 

KS0214BLT Johan Karlsson  Blekinge läns tidning  110214  Lärare coachar lärare  

i Klass 9A 

KS0301EX Maria Näslund  Expressen  110331  Ångest i Askim och  

Högtblodtryck i 
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Klass 9A 

KS0301AB Klas Lindberg  Aftonbladet  110301  Vi behöver ha 1000  

gunillor 

KS0324ÖC Carina Glenning  Östgöta-Corren  110324  Skolan är ett lotteri 

 

Politiker 
P0301NA Oskar Öholm (M) Nerikes Allehanda 110301  Lärarna ska bli bättre 

P0228VT Kenneth H. Axelsson (FP)Västerviks-Tidningen 110228  Extra fokus på  

skolans ledarskap 

P0227NA Thomas Esbjörnsson (S) Nerikes Allehanda 110227  Det går inte att spara  

mer 

P0301NA Lennart Bondeson (KD) Nerikes Allehanda 110301  (S) saknar egen  

skolpolitik  

 

 

 

 

 


