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Discourse analysis of the school debate in the Swedish press in 1994 and in 2013. 

In the two years 1994 and 2013 the focus of the Swedish media in the school debate has been 

on segregation, freedom of choice, and support for weak students. In 2013 while the media was 

still united on the above issues the overall emphasis is on profitability. In 1994 the focus was 

more on weak students who in 2013 are considered unprofitable.  

The purpose of this essay is to study the Swedish media and their debate on Swedish schools 

and witch concepts related to “one school that fits all” in the year 1994 and also in 2013. 

We have analysed related articles and their concepts, norms, and values to see if there are any 

differences between their focus on the said issues in the two years. 

We have also studied the ideas and concepts that came under scrutiny and discussion in these 

two years, and shall investigate if there are differences in the debates conducted in 1994 and 

those conducted in 2013.  

Method used is discourse analysis  

Articles for both 1994 and 2013 were obtained from the computerprogramme Retriever 

Research. 

Keywords: freedom of choice, segregation and support for weak students 
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1. Inledning   

Uppsatsen kommer att belysa hur uttrycket En skola för alla framställs i media. Vi kommer i 

denna uppsats att studera artiklar från utvalda tidningar. De tidningar vi valt är Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Göteborgsposten. Vi ska jämföra hur våra 

artiklar från tidningarna ser på En skola för alla samt om det finns någon skillnad på vad som 

skrevs under tidsperioderna år 1994 och vad som skrivits under år 2013. 

 År 1994 kom en ny läroplan. Två år tidigare instiftades en ny lag om valfrihet som innebär att 

föräldrar ges rätt att välja skola till sina barn.  År 1994 var skolfrågor aktuella i media och då 

hölls också riksdagsval. Därför anser vi att det är intressant att jämföra år 1994 med år 2013. År 

2013 är året innan riksdagsval och det var nyligen som det kom ut en ny läroplan (Lgr 11). Vi 

finner det intressant att studera om det finns några likheter och skillnader om vad som skrivs i 

media idag (år 2013) och vad som skrevs för drygt 20 år sedan (år 1994). Har skoldebatten 

ändrats eller diskuteras samma sak nu som då?  

Vi vill presentera de olika perspektiven som finns i alla tidningsartiklar utifrån uttrycket En 

skola för alla i våra fem utvalda tidningar. Vi vill studera hur de olika tidningarna under de två 

valda tidsperioderna skriver om skoldebatten. Genom denna studie presenteras en rådande 

samhällssyn som vi kommer att undersöka med hjälp av diskursanalys.    

1.2 Bakgrund 

 

En skola för alla är ett uttryck som blivit en politisk vision som går ut på att skolan ska vara en 

plats där alla barn är välkomna. Där undervisningen ska ske på ett individanpassat arbetssätt. 

Uttrycket tillkom med införandet av läroplanen år 1980 (Lgr80). I slutet av 1990 talet gjordes 

en utredning. Utredningen gick ut på att En skola för alla blir en skola där eleverna inte delas 

upp (Assarson 2007, s.23).  

 Skolorna har på senare åren strävat efter En skola för alla. Detta uttryck kan man tolka på flera 

olika sätt. Antingen tolkar man det som En skola för alla där skolformen ska se likadan ut i alla 

skolor. Man kan även tolka uttrycket som En skola för alla, då individen står i centrum. Där 

alla elever ska ges plats i skolan och få en individanpassad undervisning. I tolkningen av 

uttrycket En skola för alla måste skolorna även ta hänsyn till elevernas bakgrund, intressen och 

kunskapsutveckling. Alla skolor ska ge eleverna samma möjligheter att uppnå målen som står i 
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läroplanen. Detta ska skolorna uppnå trotts att de arbetar på olika sätt. Det finns elever som inte 

klarar av de krav och förväntningar som ställs på dem i skolan, då måste skolorna omforma 

verksamheten så eleverna känner sig inkluderade (Hjörne och Säljö, 2008).  

I skolan möts elever, lärare och annan skolpersonal. De har ofta olika kulturella och sociala 

bakgrunder. Arvastson och Ehn (2007) som båda är professorer i etnologi menar att skolan 

också är en kontext som påverkas av barnens föräldrars ambitioner. Föräldrarnas brist på 

engagemang kan ge sämre förutsättningar för deras barn. Vidare menar de att media påverkar 

och ger eleverna olika förutsättningar i deras identitetssökande (Arvastson och Ehn 2007, s.8). 

Är skolan en skola för alla? 

Vi vill ge en kortfattad bakgrund om vad som har skrivits i allmänhet om En skola för alla ur 

ett historiskt perspektiv. I analysdelen vill vi se hur dessa frågor speglas i tidningspublicerat 

material. 

Grundtanken om att alla elever ska få goda möjligheter till lärande i en och samma skola är 

något som lyfts fram både i skolans utvecklingsarbete och i styrdokument. Enligt skollagen ska 

alla elever ha rätt till en undervisning och stimulans som eleven har behov av. Varje elev ska 

ges möjlighet till att få utvecklas i största möjliga mån efter sin egen förmåga för att uppnå de 

mål som står i läroplanen (Skollagen 2010).   

När grundskolan startades placerades alla elever under samma tak och de fick samma 

undervisning. Det gjorde att eleverna fick problem eftersom de inte hade samma förkunskaper. 

Dessa problem skulle läraren lösa genom att få speciellt utvecklat undervisningsmaterial så att 

alla elever själva kunde anpassa undervisningen efter sin egen förmåga och behov. År 1960 

togs dessa undervisningsmaterial fram och samhället trodde att detta skulle vara lösningen på 

alla problem och att de skulle leda till att alla elever skulle få en utbildning utifrån elevens egen 

kunskapsnivå. Undervisningsmaterialet bestod av flera läshäften om olika ämnen i olika 

svårighetsgrader. Eleverna skulle då kunna välja ett läshäfte som passade elevens egen nivå och 

sedan svara på de frågor som hörde till innehållet av läshäftet (Nilsson 2004, s.35-38). 

Enligt läroplanen ska skolan främja alla elevers utveckling och lärande samt även uppmuntra 

dem till att lustfullt fortsätta lära livet ut. I läroplanen står det även att ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”(Lgr 11, s.8). Undervisningen ska även ta 

hänsyn till att eleverna har olika förutsättningar. Skolan ska jobba för att alla elever får växa 

med sina uppgifter och därmed utveckla nya kunskaper. Enligt läroplanen så ska skolan 



6 
 

uppmärksamma alla elevernas särskilda behov samt stödja dem i dessa. Läraren ska enligt 

läroplanen ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov utifrån deras olika tänkande samt 

erfarenheter (Lgr 11, s.14).   

En skola för alla är ett begrepp som alla vill eftersträva men på olika sätt. Skolans målsättning 

är att skapa förutsättningar för att alla elevers skolgång ska bli så meningsfull som möjligt. Det 

gör att undervisningen måste ta till vara på elevernas olikheter (Skollagen 2010).  

Arvastson och Ehn (2007) skriver att i skolan råder en tyst kunskap som eleverna och lärarna 

ofta är omedvetna om. Denna tysta kunskap handlar om outtalade normer och regler. Det gör 

att skolan är en diskurs som eleverna och lärare medvetet eller omedvetet måsta anpassa sig till. 

Den tysta kunskapen är i ständig förändring och kan variera från olika årtal och kontexter 

(Arvastson och Ehn 2007). Vi anser att det är intressant att studera de olika utvalda artiklarnas 

tysta, medvetna och omedvetna perspektiv på skolan. Språket har en maktposition i samhället 

och därmed även i skolan. Vår vinkling på det som Arvastson och Ehn skriver i vår 

undersökning är att belysa hur den tysta kunskapen och de normer samt synsätt framställs i 

artiklarna utifrån synen på En skola för alla.   

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur media skriver om En skola för alla. Vi vill 

undersöka hur detta uttryck framställs i mediadebatten utifrån fem valda tidningar. Mycket av 

samhällsdebatten handlar om att vi ska ha En skola för alla men vad det innebär kan tolkas från 

olika perspektiv. Vi kommer att jämföra artiklar från år 1994 och år 2013. Vi kommer att 

jämföra hur artiklar från dessa år skiljer sig i deras tolkningar av uttrycket En skola för alla. 

Språket och diskurserna är i ständig förändring och har en inverkan på vårt handlande och 

tänkande. Det påverkar samhällets syn på skolan och hur vi tycker och tänker om den. Vi 

tycker därför att det är intressant att jämföra de två utvalda tidsperioderna för att synliggöra om 

det finns en skillnad på tolkningen och innebörden om En skola för alla.  

De tidningsartiklar som vi studerat väljer vi att analysera utifrån fyra frågeställningar.  

 Vad innebär en skola för alla i mediadebatten år 1994 och år 2013?  

 Hur ser debatten ut under de olika tidsperioderna? 
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 De begrepp som synliggörs i analysen, vilka ord är de associerade med i de olika 

tidningarna och vad skiljer dem åt? 

 

2. Teorianknytning  

 Det är i debatten under de två tidsperioderna som kommer att synligöra begreppen som är 

aktuella med utgångspunkt från En skola för alla. Det som analysen framställer i pressen under 

de två tidsperioderna och skriver mest kring, utgör diskursen. Det är kring de rådande 

diskurserna debattörerna lägger olika innebörder i dem. Vi kan därför inte definiera de 

teoretiska begreppen i förväg eftersom i en diskursanalys ska det synliggöras i analysen. 

Diskurserna i de olika artiklarna kan även definieras med olika innebörder.  

Diskursanalyser handlar om vilka berättelser som knyts ihop med de olika kontexterna och 

vilka föremål som hör ihop med olika sammanhang. Det intressanta är att studera hur dessa 

konstrueras och hur samhället för dem vidare eller suddar ut dem (Börjesson och Palmblad 

2007). Vi har studerat artiklar om skoldebatten från år 1994 och år 2013. Vi har försökt belysa 

om det finns någon skillnad mellan dessa två tidsperioder och hur media skriver om skolan. Det 

kan ge svar på hur samhället konstruerar bilder och uppfattningar om skolan och för dem vidare 

eller suddar ut dem.  

Diskurser innebär inte bara vad som sägs, det handlar även om vad som gör de möjligt att 

uttrycka vissa uttryck i olika situationer. Detta kan i sin tur hjälpa människor att skapa ett 

handlingsutrymme samt att begränsa det. Detta leder till att nya handlingsmöjligheter öppnas. 

Diskurser hjälper oss att förstå hur världen ser ut (Börjesson och Palmblad 2007). Vad ses som 

”okej” att skriva om i mediadebatten om skolan år 1994 och år 2013? 

Texter och språket ger världen en mening. Korrespondent är ett uttryck som innebär att 

forskare använder språket och ställer påståenden mot fakta och ord mot verklighet. Människor 

kan tillhöra många olika kategorier (vi kan tillexempel kategoriseras som adopterad, asiatisk 

kvinna). Dessa ingår sedan i olika handlingsmönster, åsikter, känslor och viljor. Diskursanalys 

handlar inte om vad som är rätt eller fel, utan snarare om vilka gränsdragningar och berättelser 

dessa kategorier tilldelas. Analyser av de olika kategoriernas handlingsutrymmen, normer samt 

identiteter kan synliggöra de diskurser som begränsar och möjliggör ett visst handlingsmönster 

i olika kontexter och sammanhang. Med analys av diskurser kan vad som ses som avvikande 



8 
 

från de kategorier man tillhör synligöras. Att tala om vad en kategori är så talar man genom 

detta om vad den inte är (vi vet till exempel att en asiatisk kvinna inte är en vit, medelålders 

man). När språket talar om människor som hamnat i utsatta grupper talar de om för oss att de 

inte tillhör den så kallade ”normen”. Normen är det som vi förhåller oss till som det ”normala” 

och den kan även vara i de tysta. Det är samhället som har konstruerat vilka normer som är 

rådande i olika kontexter och det är i ständig förändring. De normer som är rådande i olika 

kontexter kan efterlevas omedvetet eller medvetet. Om de rådande normerna medvetandegörs 

går det att ta ställning till dessa och göra ett aktivt val att gå emot eller föra dem vidare. Våra 

olika kategorier tilldelas olika traditioner och berättelser. Normerna och värderingarna behöver 

inte alltid stämma men vi behandlar dem som en sanning trotts att de inte finns något bevis för 

eller emot dem (till exempel att alla romer är snattare) (Börjesson och Palmblad 2007).  

Diskursanalys kan innebära att studera samhället från olika perspektiv på verkligheten från 

olika teoretiska ståndpunkter. Detta leder till att nya upptäckter blir synliga (Börjesson och 

Palmblad 2007). 

Winther Jörgensen och Philips (2011) refererar till Burr som räknar upp fyra premisser som 

binder ihop det diskursanalytiska fältet. 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap.  

Kunskapen vi har om världen kan inte ses som en objektiv sanning.  Verkligheten är 

individuell på så sätt att vår kunskap är den vi fått med hjälp av våra egna erfarenheter. 

Det är med det som vi lärt oss att kategorisera vår omgivning.  

 

2. Historisk och kulturell specificitet. 

Människor är kulturella och historiska. Det gör att vår syn på världen sker utifrån en 

historisk och kulturell synvinkel. Vårt sätt att se på världen har förändrats genom tiden. 

De sociala mönster som är rådande i vårt samhälle är inte miljön som skapat, utan det är 

vi människor i samhället som har konstruerat dem.  

 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. 

De sociala processer som har skapats och upprätthållits är de vi människor har 

konstruerat. Vi bygger upp gemensamma sanningar och förhåller oss till vad som anses 

rätt och fel.  
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4. Samband mellan kunskap och social handling.  

Naturliga och otänkbara handlingar blir rådande i en bestämd världsbild. Sociala 

världsbilder kan leda till sociala handlingar vilket gör att olika kunskaper och sanningar 

kan få sociala konsekvenser (Winther Jörgensen och Philips 2011). 

Diskursanalys innebär att man studerar samhällets normer och värderingar.  Dessa normer och 

värderingar är konstruerande och ständigt i förändring. De ser olika ut i olika kontexter och 

sammanhang. Man föds in i de normer som ligger nära ens egna kontexter. Det går inte att vara 

objektivt inställd till dessa utan det handlar om att vi ska kunna ta ställning till de normer och 

värderingar som finns närvarande.  Även kunskapen vi har är socialt konstruerad. Forskare 

studerar vilka olika sätt man kan förstå, uppfatta, förklara olika fenomen. De kan studera vilka 

följder detta ger i olika sammanhang. Forskare kan även se vad som är möjligt i vissa sociala 

sammanhang och på så vis kan de även se vad som inte är möjligt.  Samhällsvetenskapliga 

forskare studerar olika bilder av verkligheten. Vilka dessa bilder är kan bero på vilka olika 

positioner och synvinklar forskaren utgår ifrån. Språket ser olika ut i olika kontexter och 

sammanhang. Språket är även i ständig förändring och ord tillkommer samt försvinner 

(Börjesson och Palmblad 2007). 

3. Tidigare forskning 

Valfrihet infördes år 1992 och har varit en aktiv debatt under hela 1990 -talet. Med valfriheten 

kan föräldrar och elever välja en skola som passar eleven. Diskussionen om en inkluderande 

skola för alla har sedan 1992 främst kretsat kring för- och nackdelar med det fria skolvalet. 

Många anser att valfriheten kan hota skolsystemet. Andra menar på att eleverna får mer 

elevinflytande då de själva kan välja skola med en specifik profil som passar eleven. Vi har i 

vår undersökning valt tidigare forskning som belyst skola, valfrihet och friskolor. Vad har de 

för olika perspektiv för om skolan blir en skola för alla elever.   

 

Ann-Christine Kjellman som är fil.kand. på lärarhögskolan i Stockholm och har i sin 

doktorsavhandling Hurra för valfriheten-men vad ska vi välja? undersökt utifrån vilka 

premisser dessa val görs åren 1994 - 1996 (Kjellman 2001, s.29).  Kjellman har studerat 

föräldrars och elevers val av skolor i Stockholm åren 1994-1996. Kjellman har studerat vilka 
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föräldrar som utnyttjar det fria skolvalet och vilka skolor som vinner på det (Kjellman 2001, 

s.31-32). 

 

Kjellman har undersökt vilka skolor elevantalet ökat eller minskat efter införandet av 

valfriheten att välja skola till sina barn. Kjellman har även granskat statistik på hur skolor väljs. 

Kjellman har också analyserat skolors tillvalsnetto; om de fått fler eller färre elever efter 

reformen och hur föräldrar och elever väljer skola beroende på föräldrars högre utbildning. 

Kjellman intresserar sig också om valet påverkas av om föräldrarnas etniska bakgrund.   

Som metod har Kjellman använt sig av analys av skolors tillvalsnetto, enkätundersökningar och 

intervjuer (Kjellman, 2001 s.32). Om medelbetyget i skolan är högt och föräldrarna är 

högskoleutbildade så är det större sannolikhet att dessa familjer byter till friskola för sina barn 

jämfört med en skola där medelbetyget är lägre men där man har högskoleutbildade föräldrar 

eller föräldrar med utländskt ursprung. Minst sannolikhet att byta till friskola finns i områden 

med högt medelbetyg samt låg andel högskoleutbildade föräldrar och låg andel med utländsk 

bakgrund (Kjellman 2001, s.172).   

 

Kjellman gjorde två enkätundersökningar med syfte att synliggöra om det finns skillnader 

beroende på föräldrarnas utbildningsnivå i att välja friskola (Kjellman 2001, s.178).  De 

högutbildade föräldrarna tycker att det är viktigt att man kan välja olika pedagogiker till sina 

barn.  Lågutbildade föräldrar prioriterar trygg och lugn miljö för sina barn. Högutbildade 

föräldrar ser det också som viktigt att fria skolval kan vara en väg för ökat föräldraengagemang 

vilket inte lågutbildade föräldrar tyckte (Kjellman 2001, s.188). Föräldrar med barn i friskolor 

anser att dessa skolor ger större möjligheter för barn med svårigheter (Kjellman 2001, s.190). 

Kjellman gjorde även två intervjuundersökningar och de genomfördes som gruppintervjuer av 

130 elever som under 1994 och 1995 gjorde skolval (Kjellman 2001, s.194). Eleverna tyckte 

det var självklart att kunna göra egna val. Framförallt för att olika skolor har olika tillval 

(Kjellman 2001, s.194). En mindre grupp hade inte förstått att de fick välja skola.  

Elever som valde friskolor betonade att valet av skola var viktigt ur konkurrenssynpunkt. De 

anser att friskolorna hade en modernare pedagogik än de kommunala (Kjellman 2001 s.195). 

Eleverna själva var inte medvetna om att skolval skulle kunna leda till segregation (Kjellman, 

2001 s.195).  

 

Kjellman intervjuade också invandrarföräldrar med barn i friskolor i årskurs sju. Föräldrarna 

ser det som en möjlighet att bryta det sociala arvet för sina barn (Kjellman 2001, s.202). 
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Förälder som kommer från länder med politiskt förtryck såg det som extra viktigt med det fria 

skolvalet (Kjellman 2001, s.203). Invandrarföräldrar valde friskola på grund av att de ville ha 

en språklig, religiös eller viss pedagogisk inriktning för sina barn (Kjellman 2001, s.205). Att 

välja en friskola är vanligast i storstäder och framförallt i Stockholm (Kjellman 2001, s.222). 

Elever som går i friskolor bor ofta nära den friskola det valt (Kjellman 2001, s.223). Det är i 

högre grad de välutbildade föräldrarna som utnyttjar valet till friskola (Kjellman 2001, s.224). I 

invandrartäta områden finns en större tendens att välja en friskola för att bryta det sociala arvet 

och för att ge sina barn en chans att komma till en skola med elever från andra sociala 

bakgrunder. Föräldrar som valt friskola till sina barn valde det på grund av rekommendation 

från bekanta. Invandrare har den högsta frekvensen att byta till en friskola och det framkommer 

även i andra studier (Kjellman 2001, s.225). Högutbildade föräldrar låter i stor utsträckning 

sina barn gå kvar i ansvarskolan (den skola man automatiskt hamnar i). En möjlig förklaring till 

detta är att dessa föräldrar bor i områden där det krävs god ekonomi för att slå sig ner och att i 

dessa områden anses bostäder och skolor ha hög standard (Kjellman 2001, s.226). Ju högre 

inkomst desto nöjdare var föräldrarna med barnens skola (Kjellman 2001, s.226). Också de 

flesta elever är nöjda med sin skola på grund av att de trivs med sina kompisar i (Kjellman 

2001, s.226). Det visar sig också att i områden med lågutbildade svenska familjer väljer 

eleverna inte en annan skola. Men elever i en skola med många utländska familjer med låg 

utbildning väljer i högre utsträckning friskola (Kjellman 2001, s.227).  

 

Söderström som arbetar på nationalekonomiska Institutionen vid Uppsala universitet, och 

Uusitalo som arbetar på Labour Institute for Economic Research, har studerat vad det fria 

skolvalet fick för konsekvenser i gymnasiet år 2000 då eleverna inte länge hade förtur till den 

gymnasieskola som låg närmast utan att det endast var betygen som avgjorde om eleven kom in 

eller inte. De anser att eleverna spreds över fler skolor och områden då det fria skolvalet 

infördes. Söderström och Uusitalo anser även att socioekonomiska och etniska segregeringen 

ökade. De har studerat segregation utifrån tre olika typer av segregation: socioekonomisk 

segregation, kunskapssegregation och etnisk segregation (Söderström och Uusitalo 2005, s.5).  

Söderström och Uusitalo refererar till Hobex som anser att de som är för det fria skolvalet 

menar på att kvalitén kommer öka i skolorna och att denna positiva effekt kommer gynna alla 

elever. Medan Fiske och Ladd menar att det som talar emot det fria skolvalet anser att 

valfriheten kommer att öka segregeringen och att elevernas betyg och elevernas föräldrars 
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ekonomiska resurser kommer avgöra vilken skola eleverna börjar i (Söderström och Uusitalo 

2005, s. 5).  

För att studera vilka konsekvenser det fria skolvalet fick har de studerat data på hur 

elevgrupperna spridit sig med hjälp av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(Söderström och Uusitalo 2005, s.5). Söderström och Uusitalo har studerat kunskap med hjälp 

av elevernas snittbetyg från grundskolan (Kunskapssegregation). De har även studerat 

segregationen mellan svenskar och ” första generationens invandrare” (etnisk segregation). De 

har också studerat segregationen mellan elevernas föräldrars utbildning och inkomst 

(socioekonomisk segregering) (Söderström och Uusitalo 2005, s10). 

Söderström och Uusitalo anser att kunskapssegregeringen ökade med valfrihetsreformen men 

att den även ökade till viss del redan året innan det fria skolvalet (Söderström och Uusitalo 

2005, s.11). De påstår att den etniska segregeringen minskat med det fria skolvalet (Söderström 

och Uusitalo 2005, s.13 ). Söderström och Uusitalo menar att den socioekonomiska 

segregeringen ökat med det fria skolvalet (Söderström och Uusitalo 2005, s.15).  De påstår att 

segregationen ökade med det fria skolvalet då gymnasieskolan tog bort närhetsprinciperna år 

2000 och det enbart är elevernas betyg som avgör i vilken skola de kom in. Söderström och 

Uusitalo anser att eleverna med bra betyg kunde välja mellan många skolor medan eleverna 

med dåliga betyg blev utkonkurrerade i dessa skolor (Söderström och Uusitalo 2005, s.18). De 

menar även att under samma tidsperiod startades många friskolor som även kan bidra till att 

segregeringen ökade (Söderström och Uusitalo 2005, s.18).   

Jenny Kallstenius som är doktorand på Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 

skriver i sin doktorsavhandling att det fria skolvalet skulle öka elevers inflytande då eleverna 

själva fick välja vilken skola de skulle börja i. Det skulle även syfta till en förnyelse av 

pedagogiken och skolans ekonomi skulle bli bättre (Kallstenius 2010, s.8). Jenny Kallstenius 

har följt skolor i Stockholms kommun för att se vilka effekter konkurrens och valfrihet fått 

(Kallstenius 2010, s.7). Kallstenius har studerat tre kommunala skolor i innerstaden som tar 

emot många elever från förorter till Stockholm och som förlorar elever från innerstaden till 

andra skolor i Stockholm. Hon har även följt sex skolklasser på djupet. Dessa klasser valde hon 

för de hade många elever från utsatta förortsområden. Klasserna skiljdes även åt i årskurser för 

att hon ville se om ålder då skolbytet görs spelade någon roll. Kallstenius har observerat och 

intervjuat elever, föräldrar, skolpersonal och tjänstemän. Detta gjorde hon för att få ta del av 

deras erfarenheter och tankar kring det fria skolvalet (Kallstenius 2010, s.49). Kallstenius 
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skriver att skolorna har på kort tid gått från homogent till mångkulturellt. Aktörerna i 

Kallstenius studie menar på att det finns bra fördelar med det fria skolvalet. De anser att 

skolorna fått fokusera mer på kvalitén. Kallstenius anser att de flesta i sin studie har bytt skola 

från förorten då området blivit mer invandrartätt. Eleverna och föräldrarna Kallstenius 

intervjuade uttrycker att de bytte skola för att få bättre undervisning och umgänge. Kallstenius 

anser att skolpersonalen hon intervjuade menar att den etniska mångfalden i skolorna blivit 

problematisk. Det anser Kallstenius skapar en ”vi och dem”- upplevelse(Kallstenius 2010, 

s.209-212).  

4. Metod 

 

Vi har gjort en diskursanalys av mediadebatten av tidningsartiklar. Vi har studerat 

tidningsartiklarnas rådande syn på En skola för alla. Vi har jämfört år 1994 med år 2013 för att 

på så vis undersöka om de finns några skillnader när det gäller vilken position uttrycket En 

skola föra alla får i mediadebatten. Syftet med två tidsperioder i vår undersökning är att vi kan 

se hur det olika synsätten har förändrats mellan tidsperioderna. År1994 kom även en ny 

läroplan. Därför valde vi detta år med syfte att vi trodde att det skulle leda till att skolfrågor 

blev aktuella i tryckt press. Vi ville studera vilka normativa utsagor artiklarna gjorde kring 

skoldebatten. Hur kommer En skola för alla till uttryck i tryckt press? Vi ville även få en bild 

på hur skoldebatten såg ut då år 1994 och hur den ser ut år 2013. Har En skola för alla 

förändrats över tid? Diskuteras samma frågor kring skolan år 1994 som år 2013?    

Vi ska kartlägga hur begreppet En skola för alla används i artiklarna. Vi ska även undersöka 

vilka begrepp som används i samband med En skola för alla. En skola för alla är ett 

gemensamt mål för de flesta men det finns olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Genom 

att studera vilka ord som används i samband med En skola för alla kan vi möjligtvis se vissa 

gemensamma eller inte gemensamma tankemönster som råder (Jacobsson 1997, s.38-40). 

Vi ska undersöka vilka ord som står i relation till En skola för alla. Vi ska också försöka förstå 

de centrala tankegångarna och resonemangen i beskrivningarna, bakomliggande kopplingarna 

samt förklaringarna i artiklarna kring En skola för alla. Orden, föreställningarna och miljön 

bidar till olika diskurser som ger ordning på tillvaron. Det hjälper oss att begripliggöra 

kunskaperna i vår omgivning. Vi kommer i vår uppsats att återskapa diskurser med syftet att 

fånga mönster i vårt sätt att tänka kring En skola för alla. Syftet med detta är att synliggöra 
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diskurser i vår analys. Diskurser är rådande och i ständig förändring samt överlappar även 

varandra. Uppgiften för en diskursanalys är att strukturera upp vad som gör analysen 

meningsfull vid olika tidpunkter.  Vi ska undersöka vad som gör artiklarna meningsfulla i 

förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Det gör vi genom att studera definitioner, 

beskrivningar och hur slutsatserna sätts ihop till helheter. Syftet med detta är att undersöka 

villkoren och föreställningar, samt vad som ses som rimligt i olika sammanhang och tidpunkter. 

Olika diskurser ger olika positioner och perspektiv som gör att olika sammanhang kan förstås 

på olika sätt. Detta gör det möjligt för oss att strukturera upp kunskapen så att vi kan dra 

slutsatser från detta (Jacobsson 1997, s.38-40). 

När vi studerar artiklarna kan vi inte bortse från det maktperspektivet diskurserna har eftersom 

det styr vad som är tillåtet i en kontext och otillåtet i en annan. Det finns även en 

maktdimension i samhället där olika diskurser konkurrerar med varandra. Makt, kontext och 

diskurs hör ihop på så vis att diskurserna framhåller ofta ett visst handlande som ibland är 

rimligare än ett annat. Diskurser är beroende av kontexten då vissa handlingar är tillåtna i vissa 

diskurser men inte i andra (Jacobsson 1997, s.39).  I denna typ av analys ska vi inte fokusera på 

den underliggande meningen i artiklarna. Det är inte lika viktigt att ta reda på vad aktören 

egentligen menar. Vi kommer heller inte att studera språket ingående utan hålla oss på en 

”mellannivå” (Jacobsson 1997, s.39-40). 

I undersökningen ingår visa kvantitativa inslag. Vi har räknat och jämfört hur många gånger 

våra centrala begrepp nämns i vårt urval av tidningar. Vi har hittat artiklar och räknat ord med 

hjälp av dataprogrammet Retriever Research. När vi räknade hur många gånger begreppen 

nämns använde vi olika sökord för att få fram de artiklar som skriver om de valda begreppen 

”skola, segregation”, ”skola, valfrihet” och ”skola, behov”. När vi räknade begreppen så 

räknade vi enbart när de kom i relation till skolan för att inte få en felberäkning när begreppen 

nämns i någon annat sammanhang. Detta gjorde vi den 11/11-2013. När vi räknade begrepp 

från år 1994 sökte vi på tidningar skrivna mellan perioden 1/1-1994 och 1/1-1995 och när vi 

sökte artiklar från 2013 för att räkna begreppen gjorde vi det under perioden 1/1-2013 till 

11/11-2013. För att få de resultat vi fått fram om begreppen har vi även undersökt hur många 

artiklar de olika tidningarna skrev om skolan under dessa två tidsperioder sökordet i Retriever 

Research var då ”skola”.  
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4.2 Metoddiskussion 

 

Vi har i vår undersökning undersökt alla artiklar som skrivits om skoldebatten för våra två 

valda tidsperioderna. Utifrån vår kännedom om hela materialet har vi valt ut några artiklar 

kring de centrala diskurserna som exempel i vår analys. I vår uppsats har vi använt oss av den 

kvalitativa metoden. Eftersom urvalet är kvalitativt kan vi inte generalisera utöver det studerade 

materialet.  

Texter finns ständigt närvarande omkring oss i vårt samhälle och det påverkar samt formar oss. 

De påverkar inte bara våra värderingar utan även våra relationer mellan varandra. Det är en 

aspekt av vad som påverkar oss och våra relationer samt skapandet av identiteter (Ahrne och 

Svensson 2011). Vi har valt diskursanalys som metod för att kunna visa på vilka föreställningar 

och diskurser som är rådande i debatten för de två utvalda tidsperioderna.  

Språket är centralt för forskningen och det är genom språkliga uttryck som verkligheten 

konstrueras. Diskurs handlar bland annat om vem som får säga vad och när i olika kontexter. 

Diskurser handlar även om de underliggande värderingarna om hur olika vi ser på världen och 

hur dessa kan stå mot varandra. Olika bakgrunder och erfarenheter kan bidra med att vi har 

olika uppfattningar om världen omkring sig. Genom diskurser kan samhället organiseras på 

olika bestämda sätt. En del av dem tas för givna samt en del ifrågasätts oftare. Olika diskurser 

råder vid olika tidpunkter och kontexter. Detta leder till att olika uttryck kan få olika betydelser 

av olika identiteter beroende på erfarenheter och bakgrunder (Winter Jörgensen och Philips 

2011). 

Vi har tolkat artiklarna vi samlat in utifrån våra egna erfarenheter och bakgrunder. Det gör att 

vår tolkning inte är den enda rätta. Om någon annan skulle läsa samma artiklar så skulle 

resultatet kunna bli något annat.  Det problematiska med diskursanalys är att våra tolkningar 

kan göra att vissa delar som någon annan ser som väsentliga kan falla bort. Vi är medvetna om 

att vi har olika tolkningar av artiklarna därför kan vi även ta hänsyn till detta. Detta är ett 

problem för alla kvalitativa studier. Det leder till att de oftast inte går att göra om samma studie 

på samma sätt och få samma resultat om någon annan skulle vilja göra samma undersökning. 

Detta beror på att forskarnas förståelse har en viktig roll i tolkningen av det insamlade 

materialet (Winter Jörgensen och Philips 2011). 
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5. Material 

 

Vi har studerat artiklar från fem tidningar år 1994 och år 2013. Vi har valt Aftonbladet som är 

en tidning med en obunden socialdemokratisk värdegrund. Med obunden menas att den inte är 

ägd eller finansierad och i det här fallet av socialdemokraterna. En annan tidning vi valt är 

Svenska Dagbladet som har en obunden moderat värdegrund. Dagens Nyheter, Expressen och 

Göteborgsposten är tre tidningar som vi valt med en oberoende liberal värdegrund.  

En skola för alla är en vinkling vi kommer att analysera i tidningsartiklar från år 1994 och år 

2013. Vi vill undersöka om det möjligen kan finnas någon skillnad mellan dessa två 

tidsperioder.  

Vi har utifrån vår kännedom om hela materialet valt ut några artiklar kring de centrala 

diskurserna som exempel i vår analys. Vi såg också andra områden som det var mycket skrivet 

om i media för år 1994 som ex. mobbing, politikers olika åsikter från olika perspektiv och 

likvärdig utbildning och mögel på enskilda skolor. År 2013 skrevs det också om mobbing, 

likvärdig utbildning, politikers olika åsikter från olika perspektiv samt även ägarkrav på privat 

ägda skolor. Vidare skrevs det också år 2013 om ekonomi kring friskolor när de gäller 

vinstdrivna privatskolor.  I vårt urval av artiklar har vi valt de som belyser hela skoldebatten 

och inte de som skriver om enbart en elev eller en skola. 

Denna studie är skriven under november år 2013. Detta gör att de artiklar vi valt från år 2013 

inte har kunnat utgå från hela året 2013 då vi gjort vårt urval av artiklar.  

6. Analys och Resultat 

 

Vi har studerat artiklar från våra valda tidningar år 1994 för att på så sätt se de dominerande 

begreppen. Vi har också gjort på samma sätt med artiklar från år 2013 och upptäckt tre begrepp 

som var dominerande för båda tidsperioderna. Dessa begrepp som debatten kretsade mest kring 

var valfrihet, segregering och behov. Nedan följer sammanfattningar och citat från våra 

tidningar kring uttrycket En skola för alla från båda våra tidsperioder. 
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6.1 En skola för alla år 1994 

 

År 1994 skrevs 9 artiklar som innehåller uttrycket en skola för alla i våra utvalda tidningar. Sju 

av dessa skrevs i Göteborgsposten och endast en i Aftonbladet och i Dagens Nyheter. Vi har 

gjort ett urval till vår undersökning efter de som skrev om En skola för alla med syfte att 

studera allt som skrivits under våra två tidsperioder för att undersöka de rådande tankemönstren 

som det mesta i debatten dominerar och kretsar kring.  

Tre av dessa nio artiklar skrev uttrycket En skola för alla där debattörerna kretsade kring 

skolan som helhet. En av dem skrev om föräldrarnas olika socioekonomiska bakgrunder och att 

de ger eleverna olika förutsättningar (Aftonbladet, 1994-11-05). Aftonbladet ger ett exempel på 

hur de tolkar En skola för alla.  ”De vill inte ha en skola för alla utan en skola för eliten” 

(Aftonbladet, 1994-11-05). Detta citat visar på att Aftonbladet uttrycker En skola för alla som 

att alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund ska vara inkluderade. I artikeln utgår 

diskussionen från att alla elever inte har samma förutsättningar då skolan enligt Aftonbladet 

inte fokuserar tillräckligt på de svaga eleverna.  

Den andra artikeln vi valt belyser problematiken kring skolpengen och privatiseringen av 

skolan. Artikeln skriver att det lett till en uppdelning av eleverna där vissa skolor riskerar att bli 

sämre än andra då skolorna är beroende av skolpengen (Isemo 1994-09-14). Systemskiftet har 

lätt till att de inte längre är En skola för alla. Göteborgsposten skriver ”- Vi har inte längre en 

skola för alla”. Artikeln antyder diskursen som innebär att nedskärningarna i skolan har 

medfört att skolorna blivit så ojämna att det inte längre är En skola för alla (Isemo, 1994-09-

14). 

Den tredje artikeln skriver utifrån En skola för alla med perspektivet att skolpengen har skapat 

klyftor mellan de olika stadsdelarnas skolor (Johannesson 1994-08-18). Här följer ett exempel 

från Göteborgsposten. ”Skolpengen har fört oss längre bort från vårt mål om en skola för alla” 

(Johannesson 1994-08-18). Detta exempel visar på diskursen som går ut på att 

valfrihetsreformen och skolpengen ökar klyftorna mellan eleverna på olika skolor.  
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6.2 En skola för alla år 2013 

 

År 2013 skrevs 17 artiklar om En skola för alla och 7 av dessa är från Göteborgsposten. Detta 

år nämndes En skola för alla i samtidiga tidningar vi valt att studera. Vi har valt fem artiklar 

som tar upp fem olika tolkningar och perspektiv på En skola för alla.  

En artikel från Göteborgsposten tar ett annat perspektiv där tidningen skriver att inkludering är 

ett strävande mål inom skolan som alla elever inte klarar av. Artikeln kretsar kring att 

undervisningen inte är individuellt anpassad för alla elevers behov i ett inkluderande klassrum. 

Artikeln hänvisar till forskning som visar på att om elever deltar i en inkluderande undervisning 

trotts att de inte har förutsättningarna för det så kan det leda till en social segregering 

(Göteborgsposten 2013-10-16). Här följer ett citat: ”En skola för alla är målet för svensk skola” 

(Göteborgsposten 2013-10-16). Diskursen kretsar kring att skolan ska vara inkluderande. 

Denna artikel går emot diskursen då den nämner att alla elever inte klarar av en inkluderande 

undervisning.  

Denna artikel visar på ett exempel på en diskurs som tyder på att skolan ska vara till för alla. 

Artikeln vi valt skriver om En skola för alla utifrån perspektivet att skolpengen har lett till en 

sortering av elever. Artikeln framställer en diskurs som tyder på att eleverna ses utifrån 

ekonomiska intressen där svaga elever inte ses som välkomma i friskolor som drivs av 

riskkapitalbolag. Artikeln förespråkar att alla elever ska ses om likvärdiga och där de svagare 

eleverna ska få tillgång till de stöd de har behov av (Nyström 2013-11-04). Här följer ett 

exempel från artikeln ”Vi kan skapa En skola för alla vi kan ge stöd och hjälp” (Nyström 2013-

11-04). Artikeln framför en central diskurs som går ut på att om det ska vara möjligt att skapa 

En skola för alla så måste skolorna hjälpa de elever med behov och inte sortera svagare 

eleverna som anses olönsamma   

Den här artikeln tolkar vi som att skribenten problematiserar den ständiga konflikten i 

skoldebatten. En av dessa konflikter kretsar kring om föräldrarna ska ha rätt att välja skola till 

sina barn eller inte (Åman 2013-08-08). Här följer ett exempel: ”Nej, valfrihet hotar att bli 

jämlikhetens grav. Slutet på idealet om en skola för alla” (Åman 2013 – 08 -08). Vi tolkar 

denna artikel som att valfrihetsreformen har bidragit till att lärare inte längre kan ha samma 

auktoritära form då eleverna kan byta skola om läraren inte uppfyller eleverna och föräldrarnas 
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önskemål. Med detta tolkar vi artikeln som att elevinflytandet blivit för stort så läraren inte 

längre har något utrymme. 

En artikel från Göteborgsposten refererar till skolverkets rapporter som visar att skolorna 

arbetar ojämlikt så att de inte är En skola för alla. Där artikeln problematiserar att ”villabarnen” 

och ”höghusbarnen” inte mötts i samma skola (Göteborgsposten 2013-01-10). Här följer ett 

exempel: ”vi kan inte längre tala om En skola för alla för hur skapar man en rättvis skola i ett 

orättvist samhälle” (Sernhede 2013-01-10). Detta är ett exempel på en central diskurs som 

innebär att olika samhällsgrupper inte möts i en gemensam skola.  

Svenska Dagbladet skriver utifrån En skola för alla att nyanlända elever ofta hamnar i den 

årskurs de har den rätta åldern för. Detta trotts att de inte ligger på samma kunskapsnivå som de 

övriga i klassen. Tidningen menar att de nyanlända eleverna kanske skulle behöva placeras i en 

lägre årskurs så att de kan få en längre period på sig innan de går ut grundskolan. Vidare menar 

tidningen att skolor i invandrartäta områden har dåligt ryckte på grund av de dåliga 

skolresultaten. Artikeln menar vidare att dessa resultat är missvisande för att dessa skolor i visa 

fall kan vara bra men att eleverna i dessa skolor ofta behöver längre tid (Ullenhage 2013 – 01-

05). Här kommer ett citat från tidningen: ”Med en skola för alla minskar vi utanförskapet och 

segregationen” (Ullenhage 2013-01-05). I artikeln framställs en diskurs som innebär att en 

segregerad skola inte är En skola för alla. Där eleverna i invandrartäta områden ofta går i 

samma skola och att dessa skolor får ett dåligt betygsresultat och det leder till att skolan får ett 

oförtjänt dåligt ryckte.  

6.3 Sammanfattning En skola för alla 

 

När vi studerat En skola för alla i stort utifrån skoldebatten för hela tidsperioden år 1994 och 

för år 2013 har tre centrala diskurser synliggjorts. Dessa centrala diskurser som skoldebatten 

visar på för båda tidsperioderna kretsar kring valfrihetsdiskursen, segregationsdiskursen och 

behovsdiskursen. Vi ska undersöka hur de olika artiklarna definierar och skriver om dessa 

diskurser som även överlappar och går in i varandra. Vi kommer nedan att återskapa och 

synliggöra dessa diskurser i form av exempel ur artiklar som blivit synliga när vi studerat alla 

artiklar om skoldebatten i tryckt press under år 1994 och år 2013.  
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Vi kommer att tolka begreppen valfrihet, segregation och behov med hjälp av annan forskning 

och litteratur med syfte att synliggöra den rådande diskursen och tankemönstren kring de 

begreppen för år 1994 och år 2013.    

Nedan kommer vi analysera artiklar från år 1994 efter de tre begreppen valfrihet, segregation 

och behov som varit centralt för denna tidsperiod. Där efter kommer analysen av artiklar från år 

2013. Vi kommer därefter att redovisa hur många gånger de dominerande begreppen valfrihet, 

segregation och behov blivit synliga i media åren 1994 och 2013. Vårt syfte med detta är att 

studera om de olika tidningarna och tidsperioderna skriver om begreppen olika mycket. Sedan 

kommer vi jämföra diskurserna för de två tidsperioderna. 

I analysen när vi ger exempel med numrering från artiklarna är det vi som refererat en 

sammanfattning av artiklarnas innehåll med egna ord. De exempel som inte har numrering är 

refererat till citat.   

6.4 År 1994 

   

6.4.1 Valfrihet  

Valfrihet Klass/segregation 

 

Undersökningen vi gjort utifrån diskursen om valfrihet används parallellt med 

segregationsdiskursen i den bemärkelsen att alla föräldrar inte utnyttjar valfrihetsreformen. I 

Skolverkets rapport från år 1996 definieras segregation som en rumslig åtskillnad mellan olika 

befolkningsgrupper i likhet med den rådande segregationsdiskursen i debatten år 

1994(Skolverket, 1996, s.11). Debatten under denna tidsperiod visar på ett synsätt som tyder på 

att föräldrarnas olika bakgrunder avgör om de aktivt väljer skola till sina barn. Analysen visar 

på en diskurs som innebär att de resurssvaga föräldrarna inte gör ett aktivt val av skola till sina 

barn. Diskursen tyder även på att det finns en rådande syn år 1994 som går ut på att 

högutbildade föräldrar tar denna möjlighet i högre grad. Det finns även ett annat synsätt som 

kommit fram under vår analys som visar på att alla elever ska ha samma möjlighet till en 

likvärdig utbildning oavsett föräldrarnas ekonomiska resurser. Den syn på valfrihet som 

framgår av denna diskurs finns även i Skolverkets rapport år 1996. Skolverkets rapport 

framställer högutbildade föräldrar som den grupp som utnyttjar möjligheten till att välja skola 

allra mest (Skolverket 1996, s.18-19). Kjellman skriver i sin avhandling att högutbildade oftast 
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låter sina barn gå kvar i ansvarsskolan. Med ansvarsskola menar Kjellman den skola som 

eleven automatiskt hamnar i. Att dessa föräldrar låter sina barn gå kvar i ansvarsskolan kan 

enligt Kjellman bero på att dessa familjer oftast redan bor i områden med bra skolor och därför 

inte känner något behov av att byta (Kjellman 2001, s.226). Kjellman resultat stämmer inte 

överens med debatten om valfrihetsdiskursen som innebär att det till största del är högutbildade 

föräldrar som byter skola till sina barn. Skillnaden mellan Kjellman och diskursen i pressen år 

1994 är att Kjellman menar på att högutbildade ofta låter sina barn gå kvar i ansvarsskolan i det 

område där de redan bor och inte känner något större behov av att byta skola.  

Skawonius skriver att föräldrar med utländskt ursprung oftare utnyttjar valmöjligheten. 

Speciellt i invandrartäta områden med hög arbetslöshet. Dessa föräldrar vet hur svårt det är att 

komma ut på arbetsmarknaden och därför prioriterar dessa föräldrar utbildning högt 

(Skawonius 2005, s.325). Skawonius menar även på att föräldrarnas klasstillhörighet har större 

betydelse än föräldrarnas etnicitet när det kommer till deras prioritering av utbildning. Hon 

menar att föräldrar med utländskt ursprung oftare väljer skola till sina barn. En förklaring till 

detta är enligt Skawonius att de i högre grad har med sig ett utbildningskapital från hemlandet 

(Skawonius 2005, s.332). Skawonius skriver liknande med valfrihetsdiskursen. Skawonius 

resultat skiljer sig från denna diskurs i den utsträckningen att det finns befolkningsgrupper med 

annat utländskt ursprung i de utsatta områden som har med sig utbildningstradition. Dessa 

föräldrar gör ofta ett aktivt val av skola då de prioriterar utbildning. Vidare finns även en annan 

skillnad mellan valfrihetsdiskursen och Skawonius som går ut på att dessa föräldrar i högre 

grad är arbetslösa och bor i ett resurssvagt område. Skawonius menar att de prioriterar sina 

barns utbildning mer än svenska arbetslösa i samma områden. En likhet med 

valfrihetsdiskursen går ut på att föräldrarnas utbildningskapital har betydelse om de gör ett 

aktivt val av skola.  

Nedan följer några exempel ur svensk press på valfrihetsdiskursen som går ut på att 

resursstarka föräldrar med akademisk utbildning och hög inkomst i högre grad utnyttjar 

valmöjligheten till att välja skola till sina barn. Här kan vi se hur debattörerna glider mellan 

olika innebörder i diskursen. I vårt första exempel skriver skribenten ett tydligt exempel som 

tyder på att föräldrar med hög inkomst och utbildning i högre grad tar vara på valmöjligheten. 
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Här följer ett citat från Dagens Nyheter. 

Internationella studier, bland annat i Skottland, bekräftar att de 

föräldrar som väljer en annan skola åt sina barn än den närmaste i 

genomsnitt har högre utbildning och inkomster än andra. De skolor som de 

väljer har också resultat som ligger över genomsnittet. Detta innebär 

närmast definitionsmässigt ökad segregation (DN 1994-07-07).  

Här följer tre exempel (1,2 artiklar med siffror är sammanfattningar med våra ord 

av artiklarna och det utan siffror är citat), ett från Dagens Nyheter, ett från 

Aftonbladet och ett från Göteborgsposten som visar på en diskurs som går ut på att 

alla elever ska ha samma möjligheter till en till en likvärdig utbildning oavsett 

föräldrarnas ekonomiska resurser.  

1. Dagens Nyheter vill ta bort skolavgiften så att alla elever ska få en likvärdig utbildning utan 

att föräldrarnas ekonomiska resurser ska drabba elevernas skolval (Dagens Nyheter 1994-07-

07).   

Här följer ett citat från Aftonbladet. 

|…| skolan som är tillgänglig för alla och som inte sorterar eleverna efter 

föräldrarnas sociala och ekonomiska ställning |…| Segregeringen har redan 

gått för långt (Aftonbladet 1994-11-05). 

2. Göteborgsposten skriver att resurssvaga föräldrar inte kommer att ta tillvara på chansen att 

välja skola till sina barn (Ask, 1994-03-05). 

Här följer ytligare två exempel (3, 4) som visar på valfrihetsdiskursen genom den 

utsträckningen att de resurssvaga föräldrarna inte kommer ta till vara på valmöjligheten.  

3. Göteborgsposten skriver att valfriheten leder till segregation i skolan.  Föräldrar som inte har 

utbildningstradition tar inte vara på denna möjlighet och att dessa elever glöms ofta kvar i 

dåliga skolor. Tidningen skriver vidare att detta om något skapar segregation mellan 

föräldrarna som inte har möjlighet att kunna betala höga skolavgifter till sina barns skolgång 

(Ask, 1994-03-05).  

4. Det står i Dagens Nyheter att det är vanligare att välutbildade höginkomsttagare oftare tar 

tillvara på valfrihetsmöjligheten att välja skola till sina barn (DN 1994-07-07).  
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I Göteborgsposten och Dagens Nyheter skriver debattörerna från två perspektiv på 

valfrihetsdiskursen. Den ena skriver att valfrihetsdiskursen skulle minska segregationen och 

den andra menar på att valfrihetsdiskursen skulle leda till att segregationen ökar. Här glider 

debattörerna mellan valfrihetsdiskursen i relation till segregationsdiskursen. Här följer två 

exempel på detta (5, 6). 

5. Göteborgsposten skriver om att valfrihet minskar segregationen i skolan då alla elever har 

möjlighet till en kostnadsfri skolgång (Göteborgsposten 1994-08-16). 

6. I Dagens Nyheter står det att valfriheten gör att föräldrar kan byta skola till sina barn och det 

kan de leda till att segregationen ökar. Då vissa föräldrar tar vara på möjligheten att välja en 

annan skola än den närmsta (DN 1994-06-03). 

Valfrihet och Konkurrans 

 

En diskurs som synliggjorts under vår analys parallellt med valfrihetsdiskursen tyder på att 

konkurrens mellan skolorna skapar en bättre kvalitet. Diskursen går att jämföra med 

Skolverkets rapport från 1996 som visar på motsatsen till de diskurser som synliggjorts i 

debatten. Skolverkets undersökning menar på att konkurrenssträvande skolor ses av 

motståndare till valfrihetsreformen som att skolornas kvalité blir ojämn och risken finns att det 

drabbar eleverna. Med detta menar skolverket att det möjliggör en segregering mellan föräldrar 

som väljer eller inte väljer skola. Det gör att eleverna får olika förutsättningar i de olika 

skolorna (Skolverket 1996, s.18).  År 1994 kan vi se en diskurs visar sig i debatten när den 

belyser konkurrens mellan skolorna eftersom att de behöver locka till sig elever. Skawonius 

(2005) skriver att konkurrensen mellan skolorna leder till att skolor som anses som dåliga inte 

kommer lyckas locka till sig elever. Det kan leda till att skolorna förlorar så mycket pengar att 

skolorna kan tvingas att lägga ner (Skawonius 2005, s.14).  

Här följer tre exempel (7,8 och ett citat) där tidningarna visar på samma diskurs som går ut på 

att konkurrens höjer kvalitén mellan de olika skolorna. 

Här följer ett citat från Aftonbladet på konkurrens. 

Utan konkurrens traskar många på i samma gamla 

hjulspår och det är förödande för eleverna (Alfredson 1994-01-03).  

7. Konkurrens skapar utveckling enligt en artikel från Dagens Nyheter (Alfredson 1994-01-03).   
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8. I Dagens Nyheter står det att det fria skolvalet bidrar till konkurrens mellan skolorna och att 

det höjer kvalitén på undervisningen (Alfredson 1994-01-03).  

Här följer ett exempel (9) på diskursen som kretsar kring att skolorna måste höja kvalitén för att 

locka till sig elever. Citatet nedan visar på en annan diskurs som går ut på konkurrens fast 

skribenten rör sig även inom den ekonomiska diskursen om vikten med skolpeng och skolans 

ekonomi.   

9. Expressen menar att konkurrens och valfrihet leder till att skolorna måste anstränga sig för 

att locka till sig elever (Hedvall, 1994-04-06). 

Här följer ett citat från Dagens Nyheter 

Ett av syftena med skolvalet är att skapa konkurrens mellan olika skolor. Med 

skolpengssystemet följer pengarna eleven. Det blir livsviktigt för den (Sjökvist 

1994-01-28).  

Exemplet ovan går in i diskursen under nästa rubrik, valfrihet och ekonomi. 

Analysen visar att diskurerna går in i varandra och här kan vi se detta när diskursen 

kretsar kring konkurrens och skolpengen i samband med skolans ekonomi. I nästa 

avsnitt är diskursen mer kring skolans ekonomi i relation till skolpengen. 

Valfrihet och ekonomi 

 

År 1994 kan vi se en diskurs som går parallellt med valfrihetsdiskursen och det visar sig när 

skoldebatten kretsar kring ekonomi. Denna diskurs innebär att valfrihet och skolpeng leder till 

ojämn kvalitet i de olika skolorna. Analysen visar också på två andra diskurser som 

framkommer när debatten belyser att skolpengen ökar klasskillnaderna mellan elevgrupperna 

som går på de olika skolorna. Den andra diskursen tyder på att skolpengen möjliggör att 

klasskillnaderna minskar på grund av att alla kan göra ett aktivt skolval oavsett ekonomiska 

resurser. Kjellman skriver att förutom skolpeng ger kommunen en extra budget till de skolorna 

i invandrartäta områden och skolor med andra problem (Kjellman 2001, s.92).  Det Kjellman 

skriver så ökar inte klasskillnaderna med införandet av skolpeng. Vår tolkning av Kjellman 

tyder på att det elever med behov också kommer få extra resurser då kommunen är skyldig att 

ge skolorna pengar till dessa skolor. Det Kjellman skriver går emot diskursen för år 1994 på så 

vis att skolorna inte borde bli mer ojämna så skolorna med behov ska få extra resurser.  

 



25 
 

Här följer två exempel (10 och ett citat) på när debattörerna kretsar kring diskursen som 

innebär att valfriheten och skolpengen bidrar till att skolorna får en ojämn kvalité. De tar upp 

exempel som visar på liknande diskurs.  

 10. Göteborgsposten skriver att valfriheten leder till ökade klasskillnader mellan eleverna. För 

att minska klasskillnaderna skriver tidningen att man kan slopa skolpengen och istället ge ut 

pengar efter de olika skolornas behov (Göteborgsposten 1994-08-16). 

Här följer ett citat från Göteborgsposten. 

Skolpengssystemet har skapat nya orättvisor och klyftor mellan olika 

skolformer och skolor i olika stadsdelar (Johansson 1994-08-18).  

I nästa exempel menar debattören att skolorna är beroende av elevernas skolpeng. Här kretsar 

debatten kring diskursen ojämn kvalité i de olika skolorna med en annan innebörd än vad vi såg 

i exemplet innan.  

Här följer ett citat från Göteborgsposten. 

Tidigare fanns en medveten politisk styrning efter behov. Den har man släppt 

till marknaden. Eleverna vandrar iväg med pengarna. När de lugna 

väletablerade går från problemskolorna blir det ännu svårare att klara 

undervisningen (Isemo, 1994-09-14). 

I detta exempel (11) skriver skribenten om diskursen som går ut på att skolpengen möjliggör att 

klasskillnaderna minskar då alla kan välja skola. 

11. Göteborgsposten skriver från två perspektiv, det ena att friskolor är ”överklasskolor”. Det 

andra är att det går ”vanliga” barn i friskolorna och att det finns friskolor som består till största 

delen av ”invandrarbarn” (Ask, 1994-03-05). Tidningen skriver även att det finns friskolor som 

enbart är inriktade på elever med särskilda behov (Ask, 1994-03-05). 

6.4.2 Segregering 

 

I segregationsdiskursen glider debattörerna mellan olika innebörder inom begreppet 

segregation. Diskussionen varierar mellan debattörernas innebörder i om segregationen ökar 

eller minskar med införandet av friskolor och skolpeng. Kjellman refererar till skolverkets 

tidigare rapport som antytt att det skulle kunna ha skett en ökning av segregationen då antalet 
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friskolor med religiösa profiler getts möjlighet att öppna genom införandet av 

valfrihetsreformen och skolpengen. Kjellman menar på en skillnad från segregationsdiskursen 

då hon skriver att forskning visar på att segregationen inte ökat med införandet av skolpeng och 

valfrihetsreformen (Kjellman 2001, s.202). En parallell diskurs till segregationsdiskursen 

skapas när debatten år 1994 handlar om klasskillnaderna mellan eleverna. Diskussionen i 

artiklarna går ut på om klasskillnaderna ökar med införandet av valfrihet och skolpengen.  

Här nedan är ett exempel ur en artikel som framställer diskursen kring att segregationen inte 

ökat med införandet av valfrihetsreformen. 

Här följer ett citat från Dagens Nyheter. 

Förra civilministern Inger Davidson (kds) 

hävdade att det inte finns några belägg för att friskolor ökar 

segregationen (DN1994-12-13).   

I detta exempel (12) rör sig skribenten kring diskursen som går ut på att skolans mål är att 

minska segregeringen. Här visar exemplet på olika innebörder diskursen kan få i de olika 

artiklarna.  

12. I Göteborgsposten står det att skolans mål är att stärka kvalitén i skolorna och att minska 

segregeringen (Göteborgsposten, 1994-07-05). 

Segregationsdiskursen som innebär att segregationen skulle öka med införande av 

valfrihetsreformen. Två artiklar nedan skriver om diskursen på liknande sätt (13, 14).  

13. Göteborgsposten skriver att om få privatskolor blir tillgängliga så leder det till att 

segregeringen ökar. Vilket skulle leda till att bara de välbärgade familjerna skulle ha råd att ha 

sina barn i privatskolor (Göteborgsposten 1994-08-16).  

14. I Göteborgsposten står det att klyftorna i skolan ökade på grund av införandet av valfrihet 

och skolpeng. Vidare skriver tidningen att om klyftorna i skolan ökar så kommer skolan bli mer 

segregerad (Göteborgsposten 1994-03-23). 

Nedan kommer två exempel (15 och ett citat) på när debatten kretsar kring diskursen som 

innebär att valfrihet och skopengen har bidragit till klasskillnader i skolan. 

15. Göteborgsposten skriver att skolpengen ökar segregeringen och skapar ”klasskolor” 

(Göteborgsposten 1994-08-16). 
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Här följer ett citat från Dagens Nyheter. 

Debatten har varit hård om huruvida skolpengen leder till ökade 

klasskillnader eller inte (Granestrand 1994-06-03)  

Bostadssegregering 

 

Diskussionerna som framkom i media utifrån segregationsdiskursen varierar mellan hur 

debattörerna framställer segregation. En dominerande tolkning av bostadssegregationsdiskursen 

innebär diskussionen kring hur bodstadsmarknaden leder till segregation i skolorna. En parallell 

diskus till bostadssegregationen som synliggjorts i vår analys går ut på att grupper med en 

annan utländsk bakgrund än svensk hamnar i samma bostadsområden. Här används samma 

diskurs som i Molinas doktorsavhandling från Uppsala universitet år 1997. Molinas 

undersökning visar på att bostadssegregeringen ofta förknippas med negativa konsekvenser 

som går ut på att dessa områden framställs som invandrartäta med låg status. Vidare menar 

molina att höginkomsttagare ofta undviker att flytta dit (Molina 1997, s.12-13). Vidare tyder 

denna diskurs i debatten år 1994 på att skolorna i dessa områden blir mångkulturella. En annan 

vinkling som pressen skapat i debatten kring bostadssegregationsdiskursen innebär att det är 

bostadsområdet som skolan ligger som avgör vilken klasstillhörighet eleverna på skolan har. 

Här används samma diskurs som i skolverkets rapport år 1996.  Rapporten visar på att 

segregationen i skolorna beror på bostadssegregeringen och inte på valfrihetsreformen 

(Skolverket 1996, s.25).  

16/17. Två artiklar från Dagens Nyheter (DN 1994-07-07 och DN 1994-06-03) skriver om att 

valfriheten kan bidra till att segregeringen ökar i redan segregerade områden.  

Detta var två exempel(16, 17) på segregationsdiskursen i relation till valfrihet. De två artiklarna 

menar på att segregationen ökar med valfrihetsreformen. Här nedan kommer två exempel (18 

och ett citat) på bostadssegregationsdiskursen med liknade innebörder.  

Nedan följer ett citat från Dagens Nyheter 

Skolor bör vara likvärdiga men inte lika. I samhällen med betydande 

bostadssegregation är likvärdighet svår att uppnå (DN 1994-06-03). 

18. I en artikel från Dagens Nyheter står det att segregeringen ökar i skolorna och att det beror 

på bostadsmarknaden. Artikeln skriver att detta beror på att människor med annan utländsk 

bakgrund än svensk ofta söker sig till samma bostadsområden och därför hamnar i samma 
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skolor (DN 1994-06-03).  

Här kommer ett exempel på diskursen som tyder på att segregationen i skolorna 

ökar och att det i första hand beror på bostadsmarknaden. 

Här följer ett citat från Dagens Nyheter.  

Ändå finns en ökande segregation i skolan. Det beror i första hand på 

yttre förutsättningar, där bostadsmarknaden spelar en avgörande roll. 

Invandrarna har blivit fler, och de tenderar att samlas i vissa 

bostadsområden och skolor (DN 1994-06-03) 

Här följer ett exempel (19) på diskursen som går ut på att det är en uppdelning 

mellan olika grupper i samhället. Detta exempel visar även på att diskurserna 

överlappar varandra när vi också kan se diskursen som innebär att det är 

klasskillnader mellan olika skolor.  

19. Göteborgsposten skriver i en artikel att det finns friskolor med endast rika föräldrar på 

samma sätt som det finns endast rika föräldrar i kommunala skolor. Detta beror på att 

människor med liknande förhållanden och inkomster söker sig till samma områden 

(Göteborgsposten 1994-03-05).  

Här är också ett exempel på bostadssegregationsdiskursen när skribenten skriver kring att det är 

en uppdelning i samhället mellan olika sociala grupper. 

Nedan följer ett citat från Göteborgsposten.   

Många stabila familjer som har haft de ekonomiska förutsättningarna har 

flyttat ut från de stadsdelar där nerskärningarna inom skolan etc. slagit hårdast. 

Samtidigt har en kraftig inflyttning av flyktingfamiljer i samma områden ökat 

andelen barn med invandrarbakgrund i dessa skolor dramatiskt (Johannesson 

1994-08-18). 

6.4.3 Behov 

Behov svaga 

 

Behovsdiskursen i pressen år 1994 innebär att svaga elevers behov av stöd inte blir tillräckligt 

tillgodosett. Löfquist skriver i sin avhandling att eleverna som är i behov av stöd har enligt 

lagstiftning rätt att få de stöd eleven behöver men att det ofta inte finns resurser för det. Stödet 
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ska i första hand ske i klassrummet inkluderat med de övriga eleverna. Men andra 

undervisningsgrupper kan ordnas om det behövs (Löfquist 1999, s.55). Diskursen om de svaga 

eleverna är central i pressen och de flesta debattörer skriver kring att de svaga eleverna inte får 

sina behov tillgodosedda. Löfquist håller i sin avhandling delvis med diskusen som 

framkommit i debatten att de svaga eleverna i skolan ofta inte får det stöd som de har rätt till.  

Alla tre exemplen (20, ett citat och 21) nedan skriver debattörerna kring behovsdiskursen på 

liknande sätt.  

20. I Aftonbladet står det att de svagare elevernas behov inte blir tillräckligt tillgodosedda 

(Aftonbladet, 1994-11-05 ).  

Här följer ett citat från Dagens Nyheter. 

|…|de svaga elevernas situation komma mer i fokus (DN, 1994-07-07). 

21. I en artikel från Dagens Nyheter står det att skolor inte fokuserar tillräkligt på de svaga 

eleverna. Vidare skriver tidningen att det ska finnas en summa pengar att fördela till de elever 

som har behov av extra stöd (DN, 1994-07-07). 

Behov ekonomi 

 

Behovsdiskursen i debatten visar sig parallellt med ekonomi och tyder på att skolorna inte får 

tillräkligt med pengar för att tillgodose de svaga elevernas behov. Diskursen som framkommit i 

pressen visar i likhet med Löfquist doktorsavhandling (1999) att år 1994 bestämde 

departementet att skolans inkomster skulle minska men 11 %. Detta gjorde att nedskärningarna 

drabbade 1/3 av kommunerna. Följden av nedskärningarna var att elever med behov av särskilt 

stöd inte fick de resurser de behövde. Resurserna prioriterades till de elever med störst behov 

vilket ledde till att alla elever inte fick sina behov tillgodosedda (Löfquist 1999, s.61). 

Nedan följer två exempel (22, 23) på diskursen som innebär att de svaga elevernas behov inte 

ges tillräkligt med pengar till resurser för att tillgodose deras behov.   

22. Göteborgsposten skriver att skolpengen borde avskaffas och ge skolorna pengar efter 

behovet istället. Tidningen skriver vidare att förutom skolpengen får skolorna ytligare resurser 

till elever som är i behov av särskilt stöd (Göteborgsposten, 1994-08-16).  

23. I Dagen Nyheter står det att skolpengen borde tas bort och att pengar ska fördelas genom 
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behovsprövningar till skolorna i stället. Om kommunerna skulle fördela pengar till skolorna så 

skulle de ha tillräckligt för att kunna tillgodose alla elevers behov (Alfredson, 1994-08-24).  

I exemplet (24) nedan kretsar debatten fortfarande kring behovsdiskursen men med en annan 

innebörd.  

24. I Aftonbladet står det att det läggs för lite pengar i skolan och att detta leder till lärare inte 

har tid att hjälpa de elever som behöver extra stöd (Sahlin, 1994-09-16)A1.  

Här kommer ett exempel på behovsdiskursen med innebörden att elever har olika 

behov och att det leder till att skolor behöver olika mycket resurser. 

Här visar vi på ett citat från Dagens Nyheter. 

Kritiken mot skolpeng går ut på att elever har olika behov. Om en fast 

summa följer eleven kommer därför skolor och elever med sociala problem 

att drabbas (DN, 1994-10-08). 

Det sista exemplet (25) från år 1994 om att behovsdiskursen fokuserar på innebörden att det 

fria skolvalet leder till att skolorna får mindre pengar till resurser att hjälpa elever i behov. 

25. Dagens nyheter skriver i en artikel att om för många elever byter skola så kan det leda till 

att skolorna får mindre pengar och på så vis minde resurser. Det gör att skolorna i de 

segregerade områdena får sämre förutsättningar till att hjälpa de elever med behov av stöd (DN, 

1994-07-07).  

6.5 År 2013 

 

Tv programmet Uppdrag granskning gjorde ett reportage om En skola för alla som sändes 

30/10-2013 och startade en mediadebatt om privatägda friskolor. Det har vår analys visat när vi 

behandlat artiklar från år 2013. Vår undersökning har även visat på en del andra artiklar om 

samma ämne innan TV programmet sändes. Vi har hittat 94 stycken. från våra tidningar när vi 

sökte på valfrihet, skola och enbart räknade de artiklarna som handlade om valfrihet. Vi sökte 

från den 1/1-2013 till 30/10-2013 i Retriever research.   

De flesta av artiklarna handlade om privatägda friskolor som går med vinst. Artiklar som berör 

tv programmet Uppdrag granskning från alla våra tidningar utgörs av 92 stycken och då vi 

sökte på friskola, Uppdrag granskning i samma tidningar. Dessa artiklar är skrivna under 12 
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dagar efter programmet. Detta visar på att frågan om friskolor var aktuell redan innan Uppdrag 

granskning men att det skrevs nästan lika mycket på 12 dagar som under 10 månader i pressen 

om valfrihet och privatägda skolor. Artiklarna som berör tv programmet Uppdrag granskning 

handlar om vinstdrivning och elevsortering. Det visar på att denna debatt varit aktuell under än 

längre tid om problematiken kring friskolor.     

6.5.1 Valfrihet  

 

Valfrihet klass/segregation 

Vår undersökning visar på en diskurs som blivit synlig i debatten kring valfrihet i samband med 

klass och segregation. Denna syn på diskurs som kommit fram i debatten år 2013 skiljer sig 

från Sandströms teori om att valfrihet inte har ett samband med segregation. Sandström är 

doktorand i ekonomi vid industrins utredningsinstitut . Han menar på att det inte finns något 

som tyder på att valfriheten har lett till segregation. Han skriver vidare att det elevernas 

socioekonomiska bakgrunder inte skiljer sig mellan friskolor och kommunala (Sandström 2002, 

s.90).  

Det finns även en diskurs i pressen år 2013 som tyder på att det i högre grad är föräldrars 

resurser som avgör om de gör ett aktivt val av skola till sina barn. En annan diskurs analysen 

visar på att bra och lugna elever byter skolor och lämnar svaga elever efter sig. Nygren som är 

doktorand i etnologi vid Uppsala universitet och har gjort ett fältarbete i en friskola med högt 

betygsresultat. Nygren har försökt att undersöka vad detta höga resultat beror på (Nygren 2007, 

s.111). Ett av Nygrens resultat var att de flesta av eleverna kom från medelklasshem och med 

det menas att de flesta av elevernas föräldrar hade ”|…|goda inkomster, akademisk utbildning 

och högstatusyrken” (Nygren 2007, s.116). Detta brukar enligt Nygren definieras som de 

resursstarka föräldrarna. De flesta av eleverna hade resursstarka föräldrarna enligt Nygren och 

att det hade betydelse för elevernas goda resultat. En avgörande faktor Nygren antyder till 

elevernas goda betyg var att merparten av dem fick läxhjälp hemma (Nygren 2007, s.116). 

Diskursen som framkommit i pressen om att föräldrarnas resurser har en avgörande betydelse 

för om de gör ett aktivt skolval. Nygrens undersökning visar på en likhet med diskursen. 

Likheten visar att på friskolan Nygren gjorde sitt fältarbete på hade till största del resursstarka 

föräldrar som stöttade och hjälpte sina barn i skolarbetet.  Debatten år 2013 har skapat en 

central diskurs som tyder på att det finns en elevgrupp som ingen skola välkomnar.  En annan 

diskurs som debatten också kretsar kring med innebörden att alla föräldrar oavsett ekonomiska 
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resurser kan välja skola. Då debattörerna skriver kring denna diskurs är det ofta i relation till 

införandet av skolpengen och valfrihetsreformen.    

I alla exempel som följer nedan kan vi se valfrihet i relation till klass och segregation. I 

exemplen framställer debattörerna på olika sätt om valfrihetsreformen ökar eller minskar 

klasskillnaderna och segregationen. 

Exemplet(27) nedan skriver om diskursen som tyder på att bra elever byter skola och lämnar 

stökiga efter sig.  

27. I en artikel från Svenska Dagbladet står det att valfriheten har gjort att bra elever söker sig 

till bra skolor. Det har bidragit till att skolorna de lämnar efter sig får sämre genomsnittsbetyg. 

På grund av detta har skolvalet lett till att skillnaderna mellan skolorna har ökat (SvD 2013-08-

20). 

Nedan följer tre exempel (ett citat, 28, 29) på diskursen som går ut på att alla föräldrar och 

elever kan välja skola oavsett ekonomiska resurser. Exemplen visar på hur debattörerna skriver 

om diskursen med olika innebörder.  

Här följer ett citat från Expressen. 

Friskolereformen har inneburit en unik och värdefull valfrihet för alla elever 

och föräldrar (Nyberg 2013-10-30). 

28. Citatet ovan menar att det fria skolvalet har inneburit att alla har möjligheten att välja skola 

oavsett vilka ekonomiska resurser elevens föräldrar har (Nyberg 2013-10-30). 

29. I Göteborgsposten står det att Sverige har ett unikt skolsystem, där skolor är 

skattefinansierade. Detta gör att alla elever och föräldrar oavsett ekonomisk bakgrund kan välja 

skola till sina barn (Göteborgsposten 2013-08-13).  

Nästa exempel (30) visar på diskursen som innebär att det är föräldrarnas resurser som avgör 

om de gör ett aktivt skolval eller inte.  

30. En artikel från Expressen menar att den stora skillnaden inte är mellan eleverna som 

kommer in på en friskola eller de som inte kommer in. Utan artikeln menar att skillnaden är 

mellan föräldrarna som aktivt letar skola till sina barn och de föräldrar som inte bryr sig om 

vilken skola deras barn går i (Svensson 2013-10-30). 

Nedan kommer två exempel (ett citat, 31) på diskursen som går ut på att duktiga elever byter 
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skola och lämnar stökiga efter sig.  

Alla högutbildade, svenskfödda föräldrar flydde fältet - inte till bra skolor, 

utan från en dålig. Efter sig lämnade de barn till lågutbildade och 

invandrare|…| (Larsson 2013-05-13). 

31. I Dagens Nyheter står det att skolor i ”problemområden” behöver fler lärare. Artikeln 

skriver vidare att valfriheten har bidragit till att flickorna byter skolor och lämnar de stökiga 

pojkarna efter sig (Helander, Pettersson, Rylander och Nilsson 2013-06-12). 

Det sista exemplet (32) framställer diskursen om elevgruppen ingen skola välkomnar.  

32. I en Artikeln från Expressen så föreslås det en friskola som tar emot alla de elever som 

ingen skola vill ha.  I artikeln står det: ”Den som gör ett icke- val i denna valfrihetens tid kan 

hamna riktigt snett” (Svensson 2013-10-30). 

Valfrihet och konkurrens 

 

 Artiklarna om skolan utifrån valfrihet och konkurrens visar på en diskurs. Den innebär att 

friskolor och det fria skolvalet har skapat en konkurrens mellan skolorna som höjer kvalitén på 

alla skolor. Debatten visar på liknande diskurs som Böhlmark och Lindahl skriver om i sin 

rapport om att införandet av valfrihetsreformen fick skolorna börja konkurrera. Det för att locka 

till sig elever till sina skolor (Böhlmark, Lindahl 2012, s.1). Deras undersökning visar på att 

elevernas betyg har förbättras med införandet av valfriheten (Böhlmark, Lindahl, 2012 s.27) En 

annan diskurs som debatten år 2013 kretsat kring på grund av konkurrens som synliggjorts är 

att det leder till att elevernas och föräldrarnas val av skola har fått en stor betydelse för 

skolornas ekonomi. Den syn som går ut på att föräldrarnas val av skola har fått en större 

betydelse skriver också Kjellman om i sin avhandling. Kjellman skriver att valfrihetsreformen 

har inneburit att föräldrarna har fått rollen som konsumenter. Det har lett till att skolorna måste 

ge den service som föräldrarna efterfrågar. Kjellmans undersökning visar att det fria skolvalet 

lett till att många rektorer upplevde att många föräldrar börjat besöka skolorna innan de gör ett 

skolval. Rektorerna upplevde även att föräldrarna börjat komma med fler önskemål och att det 

kan bero på att de blivit medvetna om ”sin ökade makt” (Kjellman, 2001, 60 – 61). Diskursen 

som innebär att förädlarnas val av skola till sina barn har fått en ökad betydelse.  
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Nedan följer tre exempel (33, 34 och ett citat) när debattörerna skriver kring diskursen som går 

ut på att valfrihetsreformen bidragit till att skolorna konkurrerar med varandra och på så vis 

höjer skolornas kvalité.  

33. Göteborgsposten menar att konkurrens och friskolor gör alla skolor bättre 

(Göteborgsposten 2013-08-09).   

34. Göteborgsposten skriver att forskning har visat på att friskolor bidrar till 

konkurrens och att det leder till att skolan får bättre skolresultat (Sundberg 2013-

10-31).  

Här följer ett citat från Expressen. 

Det finns rentav en forskarrapport från Ifau som hävdar att inslaget av 

konkurrens förbättrar resultaten i alla skolor (Dahlberg 2013-03-10)  

Nedan följer ytligare två exempel (35, 36) på att konkurrensen från friskolorna har 

bidragit till att skolans kvalitet blivit bättre.  

35. Göteborgsposten framkommer att skälet till införandet av friskolor var att 

konkurrensen skulle höja kvalitén i skolorna (Tenfält 2013-11-01).  

36. Aftonbladet skriver i en artikel att de kommunala skolorna höjer sin kvalité på 

grund av konkurrans från friskolorna (Krantz, Morin 2013-10-30).  

Valfrihet och ekonomi 

 

En diskurs som blivit synlig när vi undersökt valfrihet innebär att valfrihet och 

ekonomi diskuteras ofta i samband med varandra i de olika artiklarna. Det står ofta 

att de kan innebära en elevsortering med syfte att skolan ska bespara pengar. En 

diskurs som genom detta vuxit sig allt starkare är att friskolor sorterar bort svaga 

elever som anses som olönsamma. Lundgren (2006) skriver i sin avhandling att 

år1842 sorterades gravt avvikande elever från skolan för att underlätta skolans 

arbete. I början av 1900 talet infördes specialklasser för de elever med olika behov 

(Lundgren 2006, s.33). Lundgren menar på att införandet av nya läroplanen Lgr 62 

skulle skolorna fokusera på individanpassad undervisning. Med detta införande 

ledde det till att eleverna inte grupperades slumpmässigt utan de blev noga placerad 

i rätt klass. Det ledde till att eleverna kategoriserades och grupperades i olika 
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klassformer (Lundgren 2006, s.34). Diskursen i pressen år 2013 innebär en 

elevsortering som går ut på att svaga olönsamma elever inte välkomnas på vissa 

skolor. 

Två exempel (37 och ett citat) nedan skriver kring diskursen som innebär att 

friskolor sorterar bort svaga och olönsamma elever.  

37. I Expressen står det att friskolor sorterar elever för att gå med vinst. Det finns exempel på 

friskolor som väljer elever som de anser lönsamma för skolans ekonomi. Här följer ett citat: 

”De andra får någon annan ta hand om” (Expressen 2013-11-03).  

Här visar vi på ett citat från Göteborgsposten. 

Friskolorna vill inte ha den kommunala skolans genomsnitt av elever, utan de 

motiverade och skötsamma, eftersom det innebär högre lönsamhet 

(Göteborgsposten 2013-11-05). 

Nedan följer två exempel (38, 39) på diskursen kring valfrihet och ekonomi. Dessa 

exempel skriver båda om skolpengens betydelse för skolornas ekonomi.  

38. Svenska Dagbladet skriver att friskolor är beroende av skolpengen och ju fler 

elever skolan har ju mer pengar får skolan in. Svenska Dagbladet skriver att elever 

med behov kostar mer pengar, så om skolorna kan undvika dessa elever kommer de 

spara pengar och kunna ta ut vinst (Sunden 2013-10-31). 

39. Valfrihetsreformen som gör att man kan välja skola till sitt barn gör att det är svårt att veta 

på vilka grunder ens barn får en plats eller inte. Det avgörande enligt artikeln verkar vara 

skolans ekonomi. Varje elev är värd en summa pengar och det gör att ju fler elever en skola har 

desto mer pengar får den in. Om det är få elever som behöver extra stöd så sparar skolan pengar 

på resurser (Sunden 2013-10-31).   

De sista två exemplen (40 och ett citat) skriver utifrån diskusen som tyder på att skolor sorterar 

svaga olönsamma elever. 

40. Göteborgsposten skriver att skolan ska vara öppen för alla och ska därför inte sortera 

elever. Trotts detta har det förekommit hos några friskolor (Tenfält 2013-11-01). 
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Nedan följer ett citat från Svenska Dagbladet. 

När en duktig flicka med rätt namn söker skolplats så finns det. När en kille 

med invandrarbakgrund och dåliga betyg söker samma skola är den full 

(Sunden 2013-10-31).   

 

6.5.2 Segregation 

Bostadssegregation 

 

Parallellt med segregationsdiskursen finns också bostadssegregationsdiskursen som 

innebär att elever ofta hamnar i skolor som ligger i bostadsområdet som de bor i. 

Denna diskurs i debatten går ut på att det bor olika sociala samhällsgrupper i olika 

områden och att det ger olika förutsättningar för elevernas kapacitet till studier. En 

liknande diskurs skriver Kjellman om som visar på att den sociala segregationen 

innebär att olika sociala grupper lever åtskilda i samhället. Vidare menar Kjellman 

att de olika sociala grupperna bor i olika områden på grund av ekonomisk 

utformning av bostadsområdena som bidrar till bostadssegregeringen. Enligt 

Kjellman är de resurssvaga grupperna ofta ofrivilligt segregerade på 

bostadsmarknaden (Kjellman 2001, s.43) Kjellman refererar till SOU (1993) som 

skriver att bostadssegregering innebär att olika befolkningsgrupper blir bosatta i 

olika områden. Bostadssegregeringen innebär även att olika etniciteter, 

samhällsklasser och tjänstemän bor i olika stadsdelar. Ungdomar påverkas av det 

området de bor i för bland annat beslut om framtida studier enligt Kjellman som 

refererar till SOU (1993) (Kjellman 2001, s.43). Diskursen som framkommit i 

pressen att olika områden ger olika förutsättningar för elevernas förmåga till 

framtida studier i likhet med Kjellmans påstående.  

Analysen av debatten år 2013 visar även på en annan diskurs i samband med 

bostadssegregationen som innebär att om eleven utnyttjar valfrihetsreformen kan 

bostadssegregeringen brytas.  Skawonius skriver att habitus ger olika 

handlingsutrymmen och innebär ett kulturellt kapital och ekonomiskt kapital varje 

person får med sig från sin omgivning. En grupp med liknande habitus kan ofta ha 

liknande erfarenheter som påverkar. Det har betydelse för de val och beslut de gör 

medvetet och omedvetet (Skawonius, s.33-43). Skawonius undersökning visar att 
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klasstillhörighet och utbildningshabitus har en central inverkan på om föräldrar gör 

ett aktivt val av skola. Vidare menar Skawonius att det kan i visa fall ske att elever 

byter position och intar en ny klasstillhörighet eller utbildningsposition men att i 

hennes undersökning visade det sig inte vara så vanligt (Skawonius 2005, s.332-

333).  

Diskursen som framkommit i debatten år 2013 innebär att bostadssegregeringen 

kan brytas eftersom valfrihetsreformen gör att eleven kan gå i en skola som ligger i 

ett annat område än bostadsområdet eleven bor i. Skawonius undersökning visar att 

det inte var så vanligt att bryta sin klass och utbildningstillhörighet i motsats till 

diskursen. 

Båda två artiklarna nedan utgår på liknande sätt från den diskurs som går ut på att 

valfrihetsreformen öppnar för möjligheten att bryta bostadssegregationen (41, och 

ett citat).  

41. Svenska Dagbladet skriver att valfriheten att välja skola inte utökat segregeringen utan 

snarare motverkat den. Detta genom att eleven inte behöver börja i den närmsta skolan 

(Sandeberg 2013-11-07). 

Här visar vi på ett citat från Expressen. 

Friskolor och rätten att välja en annan skola än den närmsta har gjort att elever 

lättare kan bryta boendesegregationen och välja något som passar just dem 

(Nyberg 2013-10-30).   

Dessa två artiklar (42 och ett citat) nedan innehåller både segregationsdiskursen som framhäver 

båda två att bostadssegregationsdiskursen som innebär att elever från olika sociala bakgrunder 

inte har samma förutsättningar och inte längre beblandas i en gemensam skola. 

42. Göteborgsposten skriver att ”villabarnen” inte längre möter ”höghusbarnen” i en gemensam 

skola. Tidningen menar på att denna uppdelning bland eleverna har bidragit till att klyftorna 

och klasskillnaderna visar på att skolorna blivit olika (Sernhede 2013-01-10).  
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Här följer ett citat från Dagens Nyheter. 

Håller vi på att skapa områden i Sverige där det inte går att bedriva 

skolverksamhet? |…| Det är inte konstigt om en nyanländ flyktingfamilj inte 

har samma levnadsstandard som än familj där alla är födda i Sverige 

(Helander, Petterson, Rylander, och Nilsson 2013-06-12). 

 

6.5.3 Behov  

 

Behov och ekonomi 

I diskursen om behov glider debattörerna mellan samma innerbörd som går ut på att skolan är 

en verksamhet som inte borde vara vinststyrd. Vidare skriver debattörerna kring diskursen att 

detta möjliggjort att vissa friskolor kan komma att sortera ut svaga elever som anses 

olönsamma. Sandström (2002) skriver i motsats till behovsdiskursen att det inte lönar sig att ge 

mer pengar till resurser om skolan inte har en väl fungerande verksamhet. Sandström menar 

vidare att det är möjligt att förbättra undervisningen utan extra ekonomiska bidrag. Han menar 

att olika barn har olika behov. Vidare menar Sandström att det förekommer elever som är i 

behov av extra stöd och som kan komma att kosta lite utöver elevens skolpeng men att det är 

skolans kvalité som är avgörande för elevens utveckling (Sandström 2002, s.51-52). 

Sandströms åsikter går att jämföra med de diskurser vi hittar i tidningsartiklarna. Han 

intresserar sig även för diskursen som kretsar kring att de svaga eleverna är i behov av extra 

resurser. Den avgörande skillnaden går ut på att Sandströms menar på att det är verksamheten 

som är de avgörande för elevernas kunskapsutveckling.  

Alla artiklarna nedan kretsar kring diskursen som innebär att friskolor kan sortera elever med 

särslida behov. Artiklarna (43, 44) tar upp denna diskurs med olika innebörder.  

43. Aftonbladet skriver en artikel kring privatiseringen av skolorna. De vinstdrivande 

friskolorna kan sortera bort elever som de anser olönsamma (Werne 2013-10-30).  

44. I Expressen står det att friskolorna sorterar eleverna som de anser olönsamma 

för att på så sätt gå med vinst. I artikeln skriver skribenten om att eleverna blir 

prissatta på en marknad där de ”jobbiga” eleverna glöms bort. Alla skolor även de 

kommunala måste dra till sig ”pengar påsar” (Expressen 2013-10-31).  
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Dessa artiklar är två exempel (45, 46) på en central diskurs som tyder på att skolan 

inte bör vara en verksamhet som är vinststyrd. Det är kring detta det mesta i pressen 

kretsar kring.  

45. Aftonbladet skriver att friskolor sorterar elever som de anser olönsamma för verksamheten. 

Aftonbladet skriver även att skolan inte är en verksamhet som bör vara vinststyrd.  Artikeln 

menar vidare att skolan behöver vara mer likvärdig och att det inte ska finnas någon möjlighet 

att välja sina elever. Artikeln skriver även att skolor med problem ska få extra pengar och fler 

lärare (Sjöstedt 2013-11-03). 

46. I Göteborgsposten framkommer det att friskolor sorterar upp elever som inte gynnar 

verksamheten. Artikeln skriver att en pojke med problem har större svårigheter att komma in i 

en friskola än en flicka med bra betyg (Höglund 2013-10-31).  

Här följer ett citat från Expressen som framställer att friskolor bryter mot lagen när de sorterar 

elever.  

Flera friskolor bryter mot lagen och sorterar bort elever med dåliga 

förutsättningar till förmån för mönsterelever (Törnmalm 2013-10-30). 

6.6 Beräkningar av begrepp  

 

Vi kommer i detta avsnitt börja med att jämföra tidsperioderna med hur aktuellt våra valda 

begrepp var i svensk press. Det kommer vi att göra genom redovisning av hur många gånger de 

centrala begreppen valfrihet, segregation och behov nämnts under de två tidsperioderna. 

Därefter kommer vi att jämföra hur begreppen är definierade i relation mellan de två 

tidsperioderna. Vi kommer att redovisa hur tankemönstren och hur diskurserna utifrån de 

centrala begreppen mellan de två tidsperioderna.  

Alla artiklar från våra tidningar som skrev skola i rubrik eller i ingressen var år 1994 var 385 

stycken artiklar och år 2013 var det 672 stycken artiklar.  

För att ta reda på hur många gånger de centrala begreppen nämns i våra urval av tidningar har 

vi räknat hur många gånger begreppen nämns via Retriever Researts den 11/11-2013. För att få 

fram antal begrepp med vår definition har vi sökt på ”skola, segregation”, ”skola, valfrihet” och 

”skola, behov”. Vi har endast räknat de begrepp när de nämns i relation med skolor för att 
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begreppen kan förekomma i andra sammanhang än skolan och det skulle kunna leda till att vi 

får felaktig beräkning av begreppen.   

 

 

 

6.6.1 Valfrihet 

 

 

Vi kan med hjälp av diagrammet ovan se en ökning av begreppet i samtliga tidningar utan 

Göteborgsposten där valfrihet nämndes mer under år 1994. Vi finner det intressant att Svensk 

Dagbladet som inte skrev något om valfrihet under år 1994 skriver mer än Aftonbladet, 

Göteborgsposten och Expressen gjorde under år 2013. Svenska Dagbladet nämnde begreppet 

valfrihet 37 gånger år 2013 trotts att de inte skrev något år 1994. Aftonbladet skrev begreppet 

valfrihet 22 gånger under år 2013 men enbart 3 gånger år 1994. Även Expressen har ökat från 

18 gånger år 1994 till 31 gånger under år 2013. Utifrån detta diagram kan vi se en märkbar 

skillnad på aftonbladet år 1994 och år 2013. Dagens Nyheter har skrivit mest under år 2013 

med sina 50 gånger de nämnde begreppet valfrihet.  
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Valfrihet och segregation 

 

Vi har sökt på ”skola, valfrihet, segregation” i Retriever research för att se hur många gånger 

begreppet segregation skrivs i samband med valfrihet år 1994. När vi sökte på ”skola, valfrihet 

och segregation” fick vi upp 12 artiklar om detta. Vi sökte även på ” skola, valfrihet och 

segregering” och fick 5 stycken artiklar. Vi sökte på dessa två sökord i alla våra utvalda 

tidningar tillsammans som belyser detta område. Under år 1994 nämndes ordet segregering i 

någon form av böjning 17 gånger. 

Vi sökte i Retriever research på ”skola, valfrihet, segregation ” under perioden 2013-01-01 till 

2013-11-10 och fick 7 stycken artiklar. Vi sökte även på ”skola, valfrihet, segregering” i 

samma dataprogram och fick 4 stycken artiklar som behandlar detta år 2013. Våra utvalda 

tidningar är utifrån dessa två ihop alltså 11 artiklar som nämner segregering i någon form av 

böjning.  

Vi finner det intressant att år 1994 nämndes begreppen segregation/ segregering mer i våra fem 

utvalda tidningar än vad de gjorde år 2013. Vi kan se att segregation fortfarande är en central 

diskurs år 2013 men att debatten kretsar kring en uppdelning bland elevgrupper. När det gäller 

segregation i relation till valfrihet var det en centralare diskurs år 1994 än år 2013. Men när vi 

räknade antal gånger begreppet segregation nämns i de olika artiklarna från tidningarna dessa 

två tidsperioder. Då vi räknar antal gånger segregation nämns i varje artikel jämförbart med 

beräkningen segregation i relation till valfrihet då vi endast räknat antal artiklar som framställt 

detta begrepp någon gång i artikeln. När vi räknat antal gånger begreppet nämndes i varje 

artikel kan vi se en märkbar ökning år 2013 jämfört med år 1994. Vi kan konstatera att år 1994 

nämndes begreppet segregation 73 gånger i de olika artiklarna i tidningarna. År 2013 nämndes 

begreppet 98 gånger vilket är en ökning från år 1994.     

 

Valfrihet och Konkurrens 

 

Vi sökte på ”skola, konkurrens” i Retriever research och fick upp 43 artiklar som skriver om 

konkurrens i relation till skola år 1994. Vi tolkar det som att det är en central diskurs om skola 

och konkurrens. 

Vi sökte på ” skola, konkurrens” i Retriever research och fick upp 94 stycken 
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artiklar som behandlar detta område under perioden 2013-01-01 till 2013-11-10.  

År 1994 skrevs begreppet konkurrens i relation till skola i 43 artiklar men år 2013 

nämndes begreppet i 94 artiklar. Det är en ökning på nästan dubbelt så mycket. Det 

finner vi intressant då de framkommit i vår analys att konkurrens mellan skolorna i 

relation till valfrihetsreformen är en central diskurs för år 2013. Vi har även sett 

denna diskurs år 1994 men det visar sig att den inte var lite central detta år. 

Valfrihetsdebatten kretsade mer kring valfrihet och segregation år 1994 men år 

2013 kretsade valfrihetsdebatten mer kring konkurrens och valfrihet. Där kan vi se 

en förändring på diskursen då det talas mer om valfrihet och konkurrens i pressen år 

2013 än år 1994. Diskursen som var central år 1994 är även en diskurs som finns år 

2013 men diskursen det mesta kretsar kring år 2013 är konkurrensdiskursen. 

 

Valfrihet och Ekonomi 

 

Vi sökte på ”skola, vinst” i Retriever research och undersökte hur många gånger de nämnde 

vinst i relation till skola år 1994 och de nämndes 33 gånger i våra fem valda tidningar. 

När vi sökte på ”skola, ekonomi” i samma program fick vi 186 artiklar som skriver om skola i 

relation till ekonomi år 1994. 

Vi fick upp171 träffar när vi sökte i Retriever research på ”skola, vinst” år 2013. När vi sökte 

på ”skola, ekonomi” fick vi upp 222 artiklar som skriver om skolans ekonomi. Vi sökte på 

perioden 2013-01-01 till 2013-11-10.  

Diskursen om ekonomi år 1994 kretsade kring pengar och resurser då många ansåg att skolorna 

inte har tillräckligt med pengar för att tillgodose de svaga elevernas behov. Vi kan se att 

diskursen ändrar inriktning år 2013 då diskursen om ekonomi blivit allt mer central och kretsar 

kring vinstdrivna friskolor som i vissa fall sorterar olönsamma elever för att kunna ta ut en 

högre vinst. Vinst i relation till skola förekom i 33 artiklar år 1994 men i 171 artiklar år 2013. 

Det är en ökning på nästan 150 artiklar.  
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6.6.2 Segregation 

 

 

Vi kan se att begreppet har ökat år 2013 i alla tidningar utan Göteborgsposten. Utifrån detta 

diagram kan vi se att det var en stor skillnad på hur mycket de olika tidningarna vi valt skiljer 

sig i hur aktuellt skoldebatten utifrån begreppet segregation i relation till skolan. 

Göteborgsposten skrev enligt diagrammet segregation 38 gånger år 1994 medan i aftonbladet 

nämndes begreppet endast 5 gånger år 1994. Vi kan även se utifrån diagrammet att under år 

1994 skilde de mer hur ofta begreppet nämndes i de olika tidningarna. År 2013 var denna 

skillnad inte så stor mellan tidningarna förutom aftonbladet som ökade lite från år 1994 men de 

skiljer sig fortfarande från de övriga tidningarna. Vi kan se en minskning från Göteborgsposten 

som skrev begreppet segregation 38 gånger år 1994 men endast 22 gånger år 2013. Svenska 

Dagbladet skrev ingenting om segregation år 1994 men vi kunde se att begreppet nämndes 20 

gånger år 2013.  
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6.6.3 Behov 

 

 

Vi kan se att Göteborgsposten varit väldigt aktiva i hur ofta de nämnde begreppet behov år 

1994 men att det har minskat år 2013. År 1994 nämnde Göteborgsposten behov 46 gånger och 

enbart 23 gånger år 2013. Det är en minskning på hälften av vad de skrev år 1994. Även 

Expressen skrev om behov mer år 1994 än år 2013. Svenska Dagbladet skrev ingenting om 

behov år 1994 men de nämnde begreppet behov17 gånger år 2013. Dagens Nyheter har ökat 

från att de nämnde behov 16 gånger år 1994 och år 2013 nämnde dem behov 34 gånger år 

2013. De har ökat med dubbelt så mycket.  
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6.6.4 Begrepp per år alla tidningar tillsammans 

 

 

Vi kan se att alla begrepp är mer aktuella år 2013 än 1994. Segregation nämns år 1994 73 

gånger och under år 2013 nämndes begreppet 98 gånger i våra fem tidningar tillsammans. 

Behov nämndes år 1994 68 gånger och 86 gånger under år 2013.”Valfrihet” visar diagrammet 

är mer aktuellt år 2013 än vad de var 1994. År 1994 nämndes begreppet 90 gånger och år 2013 

nämndes begreppet 170 gånger. Det är en ökning på nästan dubbelt så mycket år 2013. 

6.7 Jämföra tidsperioderna 1994 och 2013  

 

6.7.1Valfrihet 1994 och 2013 

 

Undersökningen visar på en gemensam valfrihetsdiskurs år 1994 och år 2013. Det som dessa 

två tidsperioder har gemensamt är en diskurs som visar sig när debatten kretsar kring att 

föräldrarnas resurser är avgörande om de gör ett aktivt val av skola till sina barn. Vi har kunnat 

synliggöra två skillnader mellan tidsperioderna. Den ena är att år 2013 synliggjordes en diskurs 

i vår analys som visar på att det finns en elevgrupp som ingen skola välkomnar. Det 

framkommer även i våra artiklar att duktiga elever byter skola och att de lämnar svaga elever 

efter sig. Att det var de duktiga eleverna som böt skola framkom inte lika mycket år 1994. Då 

fokuserade diskursen mer på föräldrarnas resurser och det har vi även synliggjort år 2013 men 
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då var fokus även på elevperspektivet att de duktiga eleverna lämnar de svaga efter sig i den 

skola de lämnar. 

6.7.2 Jämförelse valfrihet och konkurrens 

 

De båda tidsperioderna skriver om en parallelldiskurs till valfrihetsdiskursen som leder till att 

konkurrens leder till att skolornas undervisning förbättras då skolorna måste anstränga sig för 

att locka elever. Skillnaden mellan de båda diskurserna är att år 2013 är mer fokuserad på att 

skolan är en marknad för eleverna och föräldrarna.    

6.7.3 Jämförelse valfrihet och ekonomi 

Valfrihetsdiskursen har synliggjort en parallell diskus som innebär att skolpengen är något som 

alla skolor är beroende av. Denna parallella diskurs har debattörerna synliggjort i båda 

tidsperioderna. Skillnaden i debatten mellan tidsperioderna så framkommer det att år 2013 

diskuterades vinstdrivna friskolor mycket i tryckt press. Denna diskussion i media innebar att 

friskolorna sorterar elever de anser olönsamma för att på så vis gå med vinst. De olönsamma 

eleverna som diskuteras är de som är i behov av extra stöd. År 1994 handlade diskursen i 

pressen om diskussionen om att skolpengen antingen ökar eller minskar klasskillnaderna på 

skolornas elever.   

6.7.4 Jämförelse segregation 

År 2013 var den rådande segregationsdiskursen i svensk press om att 

valfrihetsreformen och skolpengen har enligt de flesta debattörer bidragit till en 

ökad segregation. Debatten belyser diskursen som handlar om att det sker en 

elevsortering mellan elever som kommer in och de som sorteras bort vid 

intagningen till friskolor. År 1994 framställs segregationsdiskursen som en 

uppdelning mellan sociala klasser där det mesta kretsar kring om valfrihet och 

skolpeng utökar segregationen eller inte.  

Bostadssegregationsdiskursen för både år 1994 och år 2013 debatterar om samma 

problematik. Analysen visar att båda tidsperioderna debatterar om att skolorna får 

olika förutsättningar beroende på placering. Denna diskurs dominerar under båda 

tidsperioderna.  
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6.7.5 Jämförelse behov 

Behovsdiskursen som synliggörs i debatten år 1994 tyder på att elevers behov 

förknippas i relation till svaga elever. Denna diskurs år 1994 debatteras ofta i 

samband med ekonomi. Under denna tidsperiod skrevs elevers behov som att 

skolans ekonomi inte räcker till för att tillgodose de svaga elevernas behov. År 

2013 kan vi se att behovsdiskursen kretsar kring elevernas behov i den mån då 

dessa elever anses som olönsamma och på så vis inte är välkomna i vinstdrivande 

friskolor. Diskursen menar på att eleverna är prissatta och att skolorna väljer de 

”billiga” eleverna för att på så sätt gå med vinst.  

7. Sammanfattning 

 

Vi har studerat alla artiklar som belyser En skola för alla år 1994 och år 2013. Vår 

undersökning visade att En skola för alla ofta förekom i samband med begrepp som 

bland annat valfrihetsreformen, segregation och behov. Det var kring dessa begrepp 

som det mesta i debatten kretsade kring. Dessa begrepp studerade vi närmare 

eftersom de förekom i pressen när de skrev om En skola för alla i stort. Vi ville 

synliggöra diskursen i mediadebatten kring begreppen utifrån En skola för alla. Vår 

undersökning visar att alla begrepp skrivs om mer 2013 än vad de gjorde år 1994 i 

våra valda tidningar. Det var framför allt diskursen om valfrihet som ökande mellan 

de två tidsperioderna. 

År 1994 kretsade valfrihetsdiskursen som användes parallellt med 

segregationsdiskursen kring att alla elever ska få en likvärdig utbildning oavsett 

föräldrarnas ekonomiska resurser.  En annan central diskurs som också visat sig i 

pressen år 1994 går ut att alla föräldrar inte kommer utnyttja valfrihetsreformen. År 

2013 debatterades även om samma diskurs som under år 1994 kring valfrihet. År 

1994 debatterades valfrihetsdiskursen parallellt med föräldrarnas resurser som en 

avgörande faktor till om de utnyttjar valfrihetsreformen eller inte. 

Valfrihetsdiskursen år 2013 debatterades i samband med konkurrensen och 

vinstdrivningen mellan skolorna.   
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Kjellman (2001) skriver att föräldrarnas utbildningsnivå är ofta det som avgör om 

de gör ett aktivt val av skola till sina barn.(Kjellman 2001, s. 172) Diskussionen om 

valfrihetsdiskursen belyser alltså samma problematik som Kjellman (2001) belyser 

i sin undersökning. 

Segregationsdiskursen under år 1994 och år 2013 kretsar diskursen kring liknande 

debatter. Bostadssegregering problematiserades i debatten som en bidragande 

faktor för skolans segregering i samhället. Vidare kretsar diskursen kring att 

liknande grupper tenderar att samlas i samma skolor och bostadsområden.  

Behovsdiskursen debatterades under båda tidsperioderna utifrån de svaga elevernas 

behov. År 1994 kretsades debatten mer kring att skolorna fick för lite resurser för 

att tillgodose de svaga elevernas behov. Under år 2013 framställdes debatten med 

fokus mer på de svaga eleverna utifrån skolans perspektiv. De svaga eleverna 

sorterades bort då de ansågs som olönsamma för skolans ekonomi. 

Undersökningen visar på hur pressen problematiserar En skola för alla utifrån olika 

perspektiv. Debattörerna definierar begreppen med olika innebörder men i vår 

analys har vi undersökt vad de mesta i debatten kretsar kring men syfte att 

synliggöra diskurserna för de två tidsperioderna. De ord som oftast står i relation till 

våra utvalda begrepp visar på att valfrihet står i samband med segregation, 

konkurrens och ekonomi. Begreppet segregation står ofta i relation till 

bostadssegregation. Behov förknippas ofta i debatterna med de svaga elevernas 

behov och ekonomi. Dessa begrepp är samma för båda tidsperioderna men 

innebörderna och fokus varierar dem i mellan.  

Skawonius (2005) skriver att föräldrarnas önskan är att de vill barnets bästa. 

Tolkningen av uttrycket vad som är barnets bästa har ett samband med samhällets 

syn utifrån vad och en ser på dem utifrån sin kulturella och socioekonomiska 

omgivning. Skawonius menar på att det är barnen själva som själva ska få välja vad 

som är deras bästa. Hon menar att den synen är en del av svenska 

uppfostringsdiskursen (Skawonius, 2005 s.185).  
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8. Vidare forskning 

Vi anser att Arvastson och Ehn lyfter fram ett intressant perspektiv att fortsätta forska vidare 

på. Arvastson och Ehn (2007) menar att klass skillnaderna i samhället har blivit tydligare. De 

menar att det gör att barnen från olika sociala områden får olika förutsättningar.  Vidare menar 

Arvastson och Ehn att samhället för fram en rådande bild av storstadsförorter som 

”utanförskapsområden”.  De menar att denna bild återskapas och förs vidare av så väl forskare 

som medier. Det som ses som normaliteten är enligt Arvastson och Ehn den vita medelklassen. 

Detta genom att den vita medelklassen sällan eller aldrig problematiseras i media. Detta menar 

Arvastson och Ehn ökar segregationen (Arvastson och Ehn 2007, s.7).  Vår analys av pressen 

visar på att den svenska medelklassen sällan problematiseras i mediadebatten i likhet med vad 

Arvastson och Ehn visar i sin undersökning. Vi kan se att uttryck som ”invandrare” 

”problemområden” som ett ofta förekommande utryck.  

Här följer ett citat från Aftonbladet. 

Skolor som ligger i klassiska problemområden |...| har till och med poliser på 

skolgården (Ohlson 1994-10-23) Aftonbladet  

Vi anser det intressant att forska vidare på hur media skriver om invandrare i 

relation till skola då Arvastson och Ehn menar på att om man skriver ett uttryck i 

media så leder de till att man ses det som en sanning. Vad innebär bilden media 

lyfter fram om invandrare och problemområden? Hur upplever folkgrupper med 

annat utländskt ursprung sin egen situation från hur det tror att andra ser på dem? 
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