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Abstract 
This thesis attempts to highlight the contemporary conditions and processes of education in 

order to define what kind of education dominates the 21st century School. What mentality and 

pedagogy are governing the design of the 21st century School? How can the historical 

perspective help to explain the conditions and processes in contemporary education? This 

thesis studies these questions by analyzing and interpreting active educational discourses from 

the beginning of the 21st century. The study is based on critical hermeneutics. The concepts 

are mentality, inherent pedagogy and historical memory. The material underlying the study 

consists of 351 news articles about education in the Swedish newspaper Västerbottens-

Kuriren. The interpretation process has been carried out at different stages, in order to 

describe, explain and understand active educational discourses. This interpretation applies 

three complementary methods - text analysis, hermeneutic interpretation and critical discourse 

analysis. The findings indicate a mentality containing three main trends – equal togetherness, 

independent learning and independent freedom of choice, which arises from an inherent 

pedagogy containing two main trends - competence-developing and a performance-enhancing 

process. The contemporary mentality and pedagogy are emerging in the gap between Piaget´s 

and Skinner's educational ethos. At a shorter historical perspective, mentalities in the 1990s 

bear major structural similarities to the mentalities formed in the 21st century. In parallel, 

inherent pedagogy in the 1990s shares less structural similarities to the pedagogy formed in 

the 21st century. At a longer historical perspective, one will notice major structural 

similarities between the 18th century and the 21st century. What distinguishes one period 

from another is that the 18th century was a class society with teachers who had low 

ambitions, whereas the 21st century is a democratic society with teachers who have high 

ambitions. What unites the periods is that both the 18th and the 21st centuries witnessed great 

spatial and economic change. They are centuries of coercion and competition as well as 

centuries of freedom. In addition, they share the qualities of distance and control, and they 

both treat children as adults. Finally both centuries face unfinished policies with contradictory 

trends. From a media perspective, the debates from the 1990s and the editorials and facts from 

the 21st century news articles bear no similarities in terms of ideological positions on 

education.  
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FÖRORD 

De människor vi möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, 

andas som vi, gråter och skrattar som vi. Men sträcker vi ut armarna 

för att omfamna dem griper vi i tomma luften (Lagercrantz, 2011, s 

13).  

Ur erfarenheten att gripa i tomma luften, där svarta krumelurer på vitt papper 

kan få människor och händelser att träda fram och gestalta en verklighet (jmf 

Kristensson Uggla, 2005, s 24), har jag flera gånger reflekterat över frågan: 

Hur kan svarta krumelurer på vitt papper säga något om utbildningens 

samtida villkor och processer? Och hur ser mediernas förhållande till 

verkligheten ut? Upptäcker eller uppfinner medier verkligheten? (jmf 

Kristensson Uggla, 2005, s 25). Som ny doktorand, skolad i en positivistisk 

och realistisk anda, började jag tidigt filosofera över den epistemologiska 

frågan: Hur kan vi veta att något är sant? Frågorna skapade en känsla av 

osäkerhet, där min syn på verkligheten fick sig en ordentlig törn. Omtumlad 

försökte jag hitta en ny plattform att stå på. Så en dag fann jag ett citat som 

gav mig en ny och lite annorlunda plattform att stå på, jag citerar  

Genom att närma sig dessa problemområden utifrån ett medvetet 

hermeneutiskt perspektiv kan man utforska verklighetens problematik, 

i form av det landskap som öppnar sig utifrån själva snedstrecket 

mellan upptäcka/uppfinna (Kristensson Uggla, 2005, s 25).  

När jag nu sitter med en färdigskriven avhandling inser jag att citatet haft 

stor betydelse inte bara för avhandlingens inriktning och perspektiv utan 

också för tron på mig själv och mitt avhandlingsarbete.  

 

Även om ett avhandlingsarbete till största delen är ett självständigt arbete 

finns en mängd människor som på olika sätt bidragit till den färdiga 

produkten och som jag vill tacka. Mitt största tack går till min huvudhand-

ledare professor Christina Segerholm som tålmodigt och uppmuntrande stått 

vid min sida under mina år som doktorand. Tack för att du alltid funnits där 

och för att du under dina vingar låtit mig utvecklas till en självständig 

forskare. Utan dig hade jag aldrig nått målet! Ett stort tack vill jag också 

rikta till professor Ingrid Nilsson som varit min handledare under senare år. 

Tack för dina kloka ord men också för ditt kritiska ifrågasättande. Jag vill 

också passa på och tacka professor David Hamilton som var min handledare 

under min första tid som doktorand. Tack för att du satte ribban högt och 



kritiskt ifrågasatte min världsbild och mitt tänkande. Ett varmt tack vill jag 

också rikta till Sture Sjödin som var min handledare en tid men som tragiskt 

lämnade jordelivet allt för tidigt. Tack för dina uppmuntrande och värmande 

ord när livet som doktorand gick i motvind.   

 

Ett stort tack går också till alla doktorader i de doktorandgrupper jag ingått i 

vid pedagogiska institutionen. Ett särskilt tack går till min primära 

seminariegrupp – Helen Ärlestig, Monika Törnsén, Conny Björkman, 

Joakim Lindgren, Lena Ivarsson, Maria Styf, Sofia Eriksson-Bergström, 

Anna Jessen, Camilla Jonsson, Thomas Bäck och Monica Liljeström. Utan 

högt i tak och ert kritiska läsande av mina smått ”obegripliga” utkast hade 

min avhandling inte blivit vad den till slut blev. Ett särskilt tack vill jag 

också rikta till Jörgen From som läste mitt halvtidsmanuskript. Tack för dina 

kritiska och värdefulla synpunkter. Ett särskilt tack vill jag också rikta till 

Britt-Marie Berge som läste mitt slutmanuskrip. Tack för dina värdefulla och 

genomtänkta synpunkter. Ett speciellt tack går till Ann-Marie Smeds som 

ordnat med det praktiska kring min avhandling. Tack Ann-Marie!  

 

Ett stort tack går också till min familj – främst min man Sune som är och har 

varit mitt sociala och emotionella stöd och intellektuella diskussionspartner, 

och mina tonårssöner Jimmy och Jakob som med kritiskt intresse 

uppmuntrat mig i mitt avhandlingsarbete, men också mina vuxna söner 

Rami, Sammy och Fred, och min bonusdotter Helena. Tack för att ni stått ut 

med en ”morsa” som på äldre dagar valt att förverkliga sig själv. Ett särskilt 

tack vill jag också rikta till alla mina underbara barnbarn – Gustav, Alfred, 

Vera, Gabriel, Wilda, Ida, Ella och ”lillknoddan” – som jag inte riktigt 

hunnit med så mycket som jag önskat.  

 

Maude Morssy Berglund 

Umeå 2012 
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I. INTRODUKTION 
I likhet med många andra västländer har det svenska utbildningssystemet 

genomgått stora och genomgripande förändringar. Det är en förändring som 

på det utbildningspolitiska planet kan härledas till 1990-års långtidsutred-

ning ”Utbildning för 2000-talet” (Andrén, Wallin & Ysander, 1990). I lång-

tidsutredningen beskrivs 1980-talets skola som en verksamhet som inte var 

rustad att möta de krav som 2000-talets skola skulle kräva. Det som 

behövdes var en ny skola och en ny pedagogik (jmf Ståhle, 2006, s 13). 

Mentalitetsmässigt har förändringen i efterhand kommit att beskrivas som 

nyliberal (se Nilsson & Andersson, 2001; Nilsson 2002; Ståhle, 2006; 

Wiklund, 2006) och/eller nykonservativ (se Shuttlewoth, 2003; Ståhle, 2006; 

Wiklund, 2006). Det är inom ett nyliberalt och nykonservativt politiskt 

tänkande som förskolans, grundskolans och gymnasieskolans verksamheter 

antas ha förändrats. Förändringen har också beskrivits i termerna av ett nytt 

osynligt politiskt spel (Gewirtz, Dicksson & Power, 2004) eller en ny 

uppfinning – en ny politisk teknik som erbjuder ett nytt politiskt alternativ 

till den statligt centrerade välfärdstraditionen och dess gamla tekniker (Ball, 

2003).  

 

Utifrån ett nytt och annorlunda perspektiv är syftet med denna avhandling i 

pedagogik att belysa utbildningens samtida villkor och processer för att däri-

genom förstå vad det är för slags utbildning som växer fram inom ramen för 

2000-talets skola. Inspiration till studien har främst hämtats från Ödmans 

(2006) pedagogikhistoriska studie och från den vida definition av pedagogik 

som formulerades av pedagogikhistorikern Wilhelm Sjöstrand: 

Pedagogiken som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. 

edukationsprocessen (”the process of education”). Denna innebär att 

det i varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan 

på människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa 

möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad man inom 

innevarande samhälle och kultur önskar göra dem till (Sjöstrand, 

1969, s 22).  

På ett övergripande plan är mitt intresse att förstå den livsvärld (jmf 

Bengsson, 1999) som omger oss, vilket – för att tala med Ödman - syftar 

”till det behärskande som ligger i att vi förstår våra medmänniskor och vår 

omvärld” (Ödman, 2007, s 48):  
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Att förstå något för första gången ger en aha-upplevelse, ett nytt 

perspektiv, i vissa fall t o m en ny världsbild. Förståelse innebär m a o 

perspektivförskjutning och perspektivutvidgning. Man ser på ett annat 

sätt efter att ha förstått, även självförståelsen kan förändras […] 

Omvänt kan en ökad självförståelse åstadkomma att man förändrar 

sin livsföring i enlighet med de nya livsideal som den förändrade 

självinsikten fört med sig (Ödman, 2007, s 50).  

För att få grepp om och distans till den värld som omger oss förutsätts att 

livsvärlden kan göras till studieobjekt (Bengtsson, 1999, s 26). Ett sätt att få 

tillgång till livsvärlden är att använda sig av texter i någon form. För att 

blottlägga de meningskonstituerade villkor och processer i livsvärlden som 

gör svensk utbildning till vad den är har jag som källmaterial använt mig av 

nyhetsartiklar i en lokal tidning. Valet av källmaterial motiveras med det 

faktum att vi inte bara lever i en textbaserad verklighet (Säljö, 2000) utan 

också i en medialiserad värld (Nord & Strömbäck, 2004; Hvitfelt & Nygren, 

2005) där nyhetsmedier utgör vårt huvudsakliga fönster mot den värld som 

ligger bortom våra erfarenheter (Nord & Strömbäck, 2004, s 13). Då de 

erfarenheter vi har och som är relevanta för förståelsen av samhällets sätt att 

fungera och utvecklas har blivit allt mer begränsade har nyhetsmedier en 

viktig funktion som informationskälla när det gäller människors kännedom 

om samhälle och politik (Nord & Strömbäck, 2004, s 14, jmf Folke Fichtelis, 

2003). En central utgångspunkt i mitt sätt att tänka är att vi lever i en genom-

medialiserad samtid där utbildning är ett centralt politiskt och pedagogiskt 

område (jmf Wiklund, 2006, s 21) som främst kan nås och förstås genom 

våra nyhetsmedier. 

 

Då vår genremedvetenhet utgör en central del av vår förväntningshorisont 

där det finns de som hävdar att det egentliga skälet till varför man ska analy-

sera och tolka medietexter är att medierna på ett eller annat sätt påverkar oss 

(se Gripsrud, 2002) vill jag inledningsvis förtydliga att studien inte primärt 

handlar om mediers makt över utbildning eller om ”mediers makt över 

publiken eller om mediers makt över innehållet” (Nord, 2004, s 321) utan 

om  

… hur medierna bidrar till den ständiga reproduktionen av rådande 

tankesätt och samhällsförhållanden. Medierna saknar inte makt. De 

påverkar oss. Men de gör det primärt genom att bekräfta de 

förhållanden som redan existerar (Gripsrud, 2002, s 57).  

Min utgångspunkt är att nyhetsartiklar kan studeras därför att man vill förstå 

mer av världen rent allmänt eller ett visst område av tillvaron (jmf Gripsrud, 

2002, s 52). Med hänvisning till Selander (1988) har nyhetsartikeln i likhet 

med läromedel och vetenskapliga verk ”alltid en realreferens, den ska 
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beskriva verkliga personer och händelser, tidpunkter och platser” (Selander, 

1988, s 35). Genom sin realreferens har nyhetsartiklar ett informativt värde 

(Selander, 1988, 2003a, 2003b). Samtidigt kan den information de uttalar 

vara starkt medielogiskt vinklad (Johansson, 2004; Håkansson, 2004; 

Nygren, 2004), vilket jag som läsare/uttolkare av texten måste ta hänsyn till 

vid min tolkning av texten som en imitation av en möjlig verklighet (jmf 

Ricoeur, 1993). Hur medielogiskt vinklad nyhetsartikeln än är avslöjar den 

likväl direkt och indirekt utbildningens samtida villkor och processer. Med 

andra ord kan nyhetsartiklar ge oss information och upplysningar om den 

mentalitet som möjliggör men också förmedlas genom pedagogiska 

processer (jmf Ödman, 1990, 2006).  

Om valet av inriktning 
Resan mot mitt mål har varit både lång och mödosam, och har sakta vuxit 

fram ur en diffus fundering kring talet om den nya barnsynen som 

presenterades i slutbetänkandet Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan 

för förskolan (SOU, 1997:157) och i Lärandets grogrund. Perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999). Med hänvisning till ett påstått paradigmskifte i psykologisk forskning 

hävdas att perspektivförskjutningen innebär  

… en förändring från att se barnet som bräckligt och novist till att 

idag se det som resilient, dvs. ett robust och kompetent barn (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999, s 23).  

Att barnsynen skulle ha förändrats på grund av ett paradigmskifte inom 

psykologisk forskning var utifrån mina kunskaper i psykologi inte en 

godtagbar förklaring. I stället måste förklaringen ha sin grund i något annat. 

Med tiden infann sig insikten att den förändrade barnsynen endast kan 

förklaras och förstås i relation till en förändrad samhällskontext inrymmande 

omfattande omstruktureringar inom utbildningsområdet (exempelvis Aasen, 

2004; Ball, 2003; Daun, 2003; Franklin, Bloch & Popkewitz, 2003; Gewirtz, 

Dickson & Power, 2004, Nilsson & Andersson, 2001; Nilsson 2002; 

Shuttlewoth, 2003), och där datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter 

eller observationer inte var tillräckliga. Det som behövdes var någon form av 

dokument eller textstudie, där jag stod i valet mellan tidigare utbildnings-

forskning, utbildningspolitiska dokument eller nyhetsartiklar om utbildning. 

Som källmaterial till min studie valde jag nyhetsartiklar om utbildning. 

Inledningsvis motiverades valet med att jag tidigare inom ramen för min 

grundutbildning bland annat gjort tre mindre textstudier – om rasism, nazism 

och identitet med utgångspunkt i en självbiografi, om konstruktionen av kön 

i serietidningar för barn samt om hedersmord som sociala representationer i 

media – där jag i samtliga fall fascinerats av texters potentialer att belysa 



M E N T A L I T E T ,  P E D A G O G I K ,  H I S T O R I S K T  M I N N E  

14 

olika samhällsfenomen.  

 

Då nyhetsartiklar om utbildning blev mitt källmaterial fortsatte min resa mot 

en för mig näst intill okänd medieforskning, som kan ses som ett 

tvärvetenskapligt fält mellan samhällsvetenskap, historia, språkvetenskap 

och litteraturvetenskap (Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder, 2006, s 19). 

Här kom jag in på forskningsområdet politisk kommunikation i vilket man 

studerar påverkansprocesser mellan trekanten medier, politik och 

medborgare (se exempelvis Nord & Strömbäck, 2004). Utmärkande för 

området är avsaknaden av pedagoger, med undantag för Folke-Fichtelis 

(2003), vilket gjorde att jag saknade pedagogiska förbilder att relatera min 

forskning till. I ett försök att avgränsa medieforskningens tvärvetenskapliga 

fält gick min resa vidare mot text- och diskursforskning på ett mer allmänt 

plan, där jag fördjupande mig i text- och diskursforskningens teori och 

metod (Bergström & Boréus, 2005; Hellspong & Ledin, 1997). Mötet med 

text- och diskursforskningen öppnande en helt ny värld, där min naiva 

förståelse av genre, texter och diskurser övergick till en mer fördjupad 

förståelse av text- och diskursforskningens karaktär och problem. Här kom 

jag in på forskning om sakprosa (se Englund & Ledin, 2003; Melander & 

Olsson, 2001) som handlar om verklighetens texter i vid mening, även 

medietexter och läromedel. Inom ramen för denna forskning kom främst 

Selander (1988; 2003a; 2003b) att leda mig vidare på min resa mot 

hermeneutik (Selander, 2005; Selander & Ödman, 2005) som vart efter 

fördjupandes mot Ricoeurs (1993) kritiska hermeneutik och Ödmans (2007) 

mer existentiella hermeneutik. För att lära mig mer om hur hermeneutik kan 

tillämpas fördjupande jag mig i Ödmans (2006) forskning om pedagogik och 

mentalitetsformering vilket skulle komma att få stort inflytande på min egen 

forskning på så sätt att intresset för den nya barnsynen kom att utvidgas mot 

ett intresse för den nya mentalitetens och pedagogikens utveckling i Sverige 

under 2000-talets första år.  

 

På ett övergripande plan kan min studie sägas befinna sig i gränslandet till 

flera olika forskningsområden. I ett mer avgränsat perspektiv kan studien 

med fördel placeras inom pedagogikhistoria med inriktning mot forskning 

om pedagogik och mentalitetsformering (Ödman, 1990, 2006) som 

tillsammans med politik och socialisation samt läroplanshistoria utgör vitt 

skilda delområden inom pedagogikhistoria (se Englund, 1990). Studien kan 

också placeras inom forskningsområdet utbildningsdiskurser och massmedia 

(Säfström och Östman, 1998; Folke-Fichtelis, 2003; Wiklund, 2006) inom 

vilket man studerar relationen samhälle, utbildning och massmedier. Innan 

jag presenterar studiens syfte ska jag lyfta fram relevant forskning inom 

dessa två områden. Först presenteras forskning om pedagogik och 

mentalitetsformering. Därefter presenteras relevant forskning om 

utbildningsdiskurser och massmedier.  
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Forskning om pedagogik och mentalitetsformering 
Forskningsfältet pedagogik och mentalitetsformering är ett relativt nytt 

pedagogikhistoriskt fält. Det nya ligger i att pedagogiken kopplas samman 

med det allt mer uppmärksammande mentalitetsbegreppet (Ödman, 1990), 

som ursprungligen lanserats av Annalesskolan i Frankrike (Burke, 1992; 

Ödman, 1990). Annales är en intellektuell rörelse som grundades 1929 

(Burke, 1992, s 57) och som sedan utvecklats mot ett flertal olika historiska 

inriktningar (för översikt se Aronsson, 2000; Burke, 1992). Utmärkande för 

Annales-rörelsen är dess intresse för strukturernas historia i ett långt 

perspektiv (Burke, 1992, s 148), där de ekonomiska, sociala och mentala 

strukturerna integreras till ett historiskt helhetsperspektiv. Utmärkande är 

också Annales-rörelsens särpräglade sätt att närma sig historien, där objektet 

för arbetet är en region eller ett lokalt avgränsat område (s 11) och där den 

traditionella händelseskildringen ersatts med en problemorienterad, analytisk 

historieskrivning (s 21) med betoning på generaliseringar och jämförelser (s 

149). Annales är en skolbildning med utpräglade grundbegrepp som 

exempelvis mentalitet (se Burke, 1992, s 151-155) och historiskt minne (se 

Aronsson, 2000, s 18-23). Då Annalesskolan är inriktad på totalhistoria och 

syntes följer uttalade tvärvetenskapliga ambitioner (Burke, 1992, s 12) vilket 

utvidgat historikernas territorium till områden av sociala grupper och 

mänskligt beteende (s 150). Ser man på rörelsen som helhet har skolbildning 

sedan den grundades på 1920-talet producerat ett flertal historiska verk 

främst med inriktning mot Frankrike (för översikt se Burke, 1992), där 

rörelsens långa liv gjort det möjligt för historikerna att bygga vidare på 

varandras arbete (Burke, 1992, s 150).  

 

Inom svensk pedagogikhistoria har de franska strömningarna fångats upp av 

Ödman (1987, 1990, 1991, 2006) i studier om pedagogik och mentalitets-

formering. Det är ett forskningsfält som handlar om relationen mellan 

pedagogik och mentaliteter, där inte bara innehållet utan även etablerade 

pedagogiska former ofta implicerar en påverkan på människors mentaliteter. 

Så sker tillexempel en metainlärning av världsbilder och ideologier i 

samband med fostran och undervisning oavsett lärarnas eller föräldrarnas 

medvetenhet om den påverkan vederbörande utövar (Ödman, 1990). Enligt 

Ödman formas mentaliteter av förändringsagenter i en yttre värld - ingen 

mentalitet utan pedagogik och ingen mentalitetsförändring utan förändrings-

agent. Det viktiga inom detta forskningsområde är att vi med utgångspunkt 

från en given mentalitet kan gå tillbaka till vad som medverkat till dess 

uppkomst (Ödman, 1990).  

 

På basis av källstudier och analyser av tidigare forskning har Ödman (2006, 

se även 1991, 1987) presenterat en omfattande studie om Kontrasternas spel 

– en svensk mentalitets och pedagogikhistoria, som är en historisk tolkning 
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av mentalitetens och pedagogikens utveckling i Sverige från medeltid till 

nutid. Resultatet från studien presenteras översiktligt i figuren nedan: 

 
Medeltid- 

1500-talet 

1600-talet resp. 

1700-1870 

1870 - 1970 1970-1990 

 

Holism/ 

Klyvning 

 

Samhörighet 

 

 

Autonomi 

 

 

Funktion 

 

 

Tro 

Dualism resp. 

Splittring 

 

Antagonism resp. 

Objektivering 

 

Konformism resp. 

Individuation 

 

Lydnad resp. 

Pliktmedvetande 

 

Tvivel resp. 

Sekularisering 

Samgående/ 

Individualism 

 

Partiell subjektivering  

 

 

Konform socialitet 

 

 

Skuld och ansvar 

 

 

Sekulär tro 

Samhörighet/ 

Solipsism 

 

Kommunikation/ 

Isolering  

 

Individualism/ 

Egoism 

 

Ansvar/ 

Samvetets död  

 

Övertygelse/ 

Cynism 
Samman-

förande 

pedagogik 

Herre-slav resp.  

Åtskiljande 

pedagogik 

Fördefinierad  

bildnings- resp. rationell 

pedagogik 

Kommunikativ & 

kunskapssökande 

pedagogik 

Figur. 1. Figuren visar Ödmans (2006) hermeneutiska tolkning av mentaliteternas och 

pedagogikens utveckling i Sverige från medeltid till nutid. Tidsangivelserna överst i figuren 

är endast ungefärliga. Mentalitetsutvecklingens huvudtendenser anges i mitten; för varje epok 

har en eller två huvudtendenser angivits. Nedanför dessa fundamentala inslag i mentaliteterna 

återfinns vertikalt fyra specificeringar av respektive huvudtendens. Nederst i figuren anges 

den för epokerna karaktäristiska pedagogiken. Figuren är en rekonstruktion av Ödmans figur 

av samma innehåll (s 616).  

 
Nedan begränsas och sammanfattas Ödmans (2006) hermeneutiska tolkning 

av mentaliteternas och pedagogikens utveckling i Sverige till tidsperioden 

1970-1990. Först presenteras mentalitetsutvecklingen för ovan nämnda 

period, därefter presenteras pedagogikens utveckling för samma period.  

 

Enligt Ödman (2006) utmärks tidsperioden 1970 till 1990 av en 

mentalitetsformering innehållande två huvudtendenser – samhörighet och 

solipsim (det ensamma självet). I sin berättelse om mentalitetsutvecklingen 

under tidsperioden 1970-1990 lyfter Ödman fram tesen att den materiella 

frigörelsen nu hade nått sin kulmen, och att tiden nu var mogen för en mental 

frigörelse, där andra mer andliga, kulturella och sociala värden började 

uppmärksammas. Till detta kom att allt fler invandrare befolkade vårt land. 

De förde in nya kulturer och levnadssätt – bland annat matvanor och sätt att 

tänka och vara. För många innebar detta att ett mångkulturellt perspektiv 

växte fram, som medförde att den hurtfriska svenskheten luckrades upp (s 

623). Till pluralismen bidrog också att världen genom televisionen dragits in 
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i vardagsrummet, där TV:n vidgat människors inre karta och globala 

medvetande. Därtill började den digitala revolutionen erövra allt större 

marker, där nya former av kommunikation utvecklades. Marknaden började 

överflödas av information, och det blev allt svårare att välja och orientera sig 

i kunskapsmängderna.  

 

Mentalitetsmässigt beskriver Ödman (2006) utvecklingen som att människor 

nu äntligen insett sitt värde som unika individer och ställde denna insikt i 

relation till det slentrianmässigt auktoritativa förhållningssätt hos dem som 

fortfarande kunde kallas rikets överhet (s 623). Enligt Ödman hade de 

svenska medborgarnas mentalitet nu uppnått ett stadium där människor 

började sätta sig upp mot uppifrånstyrningen och det likriktade samhället. 

Detta kom till uttryck i protest- och miljörörelser, vilda strejker, i ungdoms-

musiken, i teatergruppers verksamhet och genom att människor i större 

utsträckning än tidigare började uppfinna egna arbetsuppgifter och starta 

egna företag. Det kom också uttryck i att ungdomen fick större själv-

förtroende och starkare känsla för det egna jaget, vilket Ödman menar var en 

följd av grundskolereformen, som starkt betonat jämlikhet och elevers 

utveckling till harmoniska människor med egna kreativa resurser. I 

förverkligandet av sådana utbildningsmål fick unga lära sig att ifrågasätta 

institutioner och människor omkring sig. Unga och kritiska människor 

började trotsa likriktningen i samhället och de samhällsinstitutioner som 

starkast representerade uppifrånstyrningen. En del var beredda att gå långt 

och sökte sig ut utanför etablerade livsstilar, slöt sig samman i kollektiv och 

ockuperade gamla utdömda fastigheter i trots mot det vuxna och anpassade 

livet. Mentalitetsförändringen kom också till uttryck i ett maktöverlämnande 

där politiker och annan överhet måste anpassa sig till de alltmer 

självmedvetna medborgarna (s 624). Vid maktöverlämnandet använde 

statsmakterna ord som decentralisering och valfrihet.  

 

I sin analys och tolkning av tidperioden framhåller Ödman (2006) en 

påfallande strukturlikhet mellan 1990-talet och 1600-talet. Exempelvis 

kunde man i massmedierna under 1990-talet läsa om djävulssabbater, som 

inga – utom de anklagande – var riktigt säkra på hade ägt rum, och i Norge 

anklagades hela byar för sexuella övergrepp mot barn, som enligt Ödman för 

tanken till trolldomsväsendet. Likaså kan 1990-talet i likhet med 1600-talet 

karaktäriseras som ”vanornas brokiga mångfald” (s 624), där extremt 

motsatta förhållningssätt stod mot varandra. Under 1990-talet stod exempel-

vis kriminalitet gentemot fred på jorden, hänsynslös exploatering av djur 

gentemot hängivna proteströrelser mot plågsamma djurförsök, reklam- och 

porrindustri gentemot feministers högljudda protester mot kvinnors 

objektivering etc. Likaså var 1990-talet i likhet med 1600-talet i hög grad 

inställt på kroppen och det kroppsliga. I jämförelse med 1600-talets kropps-

kultur var dock 1990-talets kroppskultur mindre pompös. Många motion-
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erade, en del människor tog anabola steroider för snabb muskeltillväxt, och 

på reklampekarna visades kurviga och inbjudande kvinnor med putande 

bröst (Ödman, 2006, s 625).  

 

Enligt Ödman (2006) stod 1990-talets postmoderna samhälle och dess 

människor inte bara inför en ekonomisk kris utan också ett allvarligt 

mentalitetsproblem där extremt motsatta förhållningssätt stod mot varandra 

(s 625-626). Å enda sidan framträder en mentalitetsutveckling som pekar i 

riktning mot samhörighet – en allt mer likställd samhörighet även med de 

styrande i samhället och där individen går in i kommunikation med andra 

människor; med en större öppenhet mitt i den ökade självcentreringen och 

med ansvar för sina medmänniskor och med en demokratisk övertygelse. 

Om denna utvecklingslinje får fotfäste skulle det enligt Ödman innebära 

framväxten av en mer genuin demokrati som utmärks av att medborgarna 

ställer allt större krav på sina politiska och andra representanter, samtidigt 

som samhällssolidariteten och det gemensamma samhällsansvaret förblir 

kvar. Å andra sidan framträder en mentalitetsutveckling som pekar i riktning 

mot solipsism (det ensamma självet) – där individen isolerar sig från 

omgivningen, försjunken i egna begär och egoistiska intressen med en 

samvetslös inställning till samhället och andra människor. Om den enda 

norm som gäller är det egna begäret, kan förhållningssättet urarta till cynism. 

Om denna utvecklingslinje får fotfäste kan det innebära en upplösning av 

samhällssolidariteten liksom av lojaliteten i förhållande till staten och en 

alltmer stegrad solipsism, som ser sin gud i egennyttan och den personliga 

behovstillfredsställelsen (s 626-627). Ödman (2006) avslutar sin berättelse 

av 1900-talets mentalitetsutveckling med en förhoppning och en övertygelse 

om att det första alternativet kommer att avgå med segern, vilket han 

motiverar med att den svenska samhällssolidariteten och känslan för den 

kollektiva välfärden är djupt rotade i den svenska medborgarens socialitet. 

 

I sin analys och tolkning av den pedagogiska utvecklingen framhåller 

Ödman (2006) att den rationella läroplanskoden med sin individcentrering, 

pragmatism och rationella länk mellan utbildningspolitik och vetenskap 

snabbt håller på att förvandlas till historia och ersättas av en ny läroplanskod 

– en kommunikativ och kunskapssökande pedagogik (s 627). Enligt Ödman 

är den kommunikativa och kunskapssökande pedagogiken en läroplan där 

kunskapen om urvalet blir allt viktigare, medan urvalet av kunskaper hamnar 

mer i skymundan, med den tänkbara följden att de tidigare läroplanernas 

faktainriktning på detaljkunskaper allt mer kommer att överges. Istället för 

att rikta in sig på faktakunskaper kommer skolan att inrikta sig på att 

utveckla allmänna kognitiva färdigheter som förmågan att lära, färdigheter 

att lösa problem samt färdigheter att kommunicera. Det är en läroplan där 

framförallt förmågan att kommunicera bli allt viktigare – som förmågan att 

kommunicera med kamrater och lärare, liksom förmågan att kommunicera 
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med hjälp av dator samt förmågan att kommunicera hur kunskaper ska väljas 

och hanteras. Det är en läroplan där de kunskaper man inhämtar inte alltid 

behöver vara omedelbart nyttoinriktade, vilket gör att det finns utrymme att 

fördjupa sig i områden man känner dragning till. Det är en läroplan där 

skolans undervisning utmärks av att både elever och lärare aktivt deltar i 

kunskapsuppbyggnaden och där läraren har en roll som både kunskaps-

förmedlare och handledare i elevers sökande efter kunskap (Ödman, 2006). 

 

Enligt Ödman (2006) kommer samhällsutvecklingen under 1990-talet att bli 

avgörande för vilken väg det svenska samhället kommer att gå i formandet 

av en ny mentalitet och en ny pedagogik. De frågor Ödman ställde inför 

framtiden var: Kommer individen att gå in i kommunikation med människor 

omkring eller kommer individen att isolera sig från omgivningen, försjunka i 

sina begär och egoistiska intressen? Hur kommer det att gå för skolan och 

pedagogiken? Frågorna leder enligt Ödman (2006) in i en framtid, om vilken 

vi ingenting vet. Inspirerad av och nyfiken på vad framtiden hade i sitt sköte 

är mitt bidrag till denna forskning att bygga vidare på Ödmans (2006) 

hermeneutiska analys av mentalitetens och pedagogikens utveckling i 

Sverige under 2000-talet, närmare bestämt året före valet 2006.    

Forskning om utbildningsdiskurser och medier 
Forskning om utbildningsdiskurser och massmedier handlar om relationen 

mellan samhälle, utbildning och massmedier, där medier som menings-

skapare kan sägas befinna sig i gränslandet mellan att upptäcka eller att 

uppfinna en verklighet (jmf Kristensson Uggla, 2005, s 25). I detta gränsland 

mellan att upptäcka eller att uppfinna verklighet har forskare beroende på 

intresse valt olika aspekter av mediers meningsskapande. Inom den svenska 

kontexten har jag funnit tre relevanta studier som kan relateras till 

kunskapsfältet utbildningsdiskurser och massmedier. Medan den första 

studien (Säfström & Östman, 1998) primärt betonar aspekten att upptäcka 

verklighet, betonar de två övriga studierna (Wiklund, 2006; Folke-Fichtelis, 

2003) aspekten att uppfinna verklighet.   

 

Säfström och Östman (1998) har studerat verksamma utbildningsdiskurser 

genom att använda sig av ledarartiklar i tre dagstidningar. I vid mening 

handlar studien om den förändrade utbildningssituationen vid regimskiftet 

1991 i Sverige, då en borglig regering tillsattes. Studiens utgångspunkt är att 

den förändrade utbildningssituationen lett fram till att ett nytt offentligt 

samtal om utbildning och skola lanserats, där makten att definiera vad som 

är kunskap inom utbildning och skola förskjutits mot ett tidigare elit-

tänkande, vilket antas få konsekvenser för skolans undervisning och för 

elevers meningsskapande, och i förlängningen synen på skolans roll i 

samhällsutvecklingen. För att undersöka vad förskjutningen mot ett tidigare 
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elittänkande innebar ställdes frågan: Vad innebär kunskap i den nya utbild-

ningspolitiska retoriken?    

 

Frågan besvarades genom en analys av sju ledarartiklar om utbildnings-

politik och skola publicerade 1991 i tre borgliga dagstidningar, Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen. Urvalet av dagstidningar moti-

veras med att ledarartiklarna i de tre borgliga dagstidningarna låg den nya 

borgliga regimenen närmast. I analysen av den gemensamma retoriken fann 

Säfström och Östman (1998) ett antal framträdande egenskaper: Medan den 

gamla skolan beskrivs som dominerad av en socialdemokratisk ideologi som 

färgat organisatoriska och pedagogiska lösningar samt saknat respekt för 

kunskap sägs den nya skolan emanera ur den ekonomiska verklighetens 

faktiska krav med kunskapsrespekt som rättesnöre, vilket innebar att skolans 

ämnen strikt ska hållas isär genom sin disciplinära tillhörighet, att skolans 

olika yrkeskategorier ska hållas strikt isär, att det tillhör lärarnas roll att 

förmedla kunskap, där var och en ska hålla sig till sitt eget ämne, att elever 

ska differentieras efter begåvning och grupperas till denna begåvning, att 

tilliten till den absoluta begåvningen ses som differentieringskategori och där 

begåvning är sammankopplad med förmågan att tillägna sig den 

vetenskapligt definierade kunskapen. Enligt Säfström och Östman (1998) är 

den nya utbildningsretoriken en nygammal retorik, en ideologiskt 

favoriserad kunskapssyn som medför ett skapande av specifika skillnader i 

skolans historia, mellan ämnen, lärare, elever och yrkeskategorier.    

 

Wiklund (2006) har utifrån ett post-strukturalistiskt perspektiv studerat hur 

utbildningssituationen och den goda läraren som diskursiv konstruktion 

gestaltas i en dagstidnings debatt- och ledarsidor. I vid mening handlar 

studien om relationen mellan medier och utbildning under en tid av 

omfattade omstruktureringar inom utbildningsområdet, och där medierna 

tillmäts en stor potential när det gäller formandet av gemensam mening. 

Studiens utgångspunkt är att verksamma utbildningsdiskurser på en 

mediearena verkar etablerande av ett tillstånd för utbildningspolitiken, 

formandet av skolor, positionerande av utbildningens olika subjekt och 

konstruerande av den goda läraren (s 22). Med betoning på mediers stora 

potential när det gäller formandet av gemensam mening inramas studien med 

en bakgrundsbeskrivning av mediearenan utifrån begrepp som mediernas 

position, mediemakt och effektteori, medialisering och politik (s 63-71). 

 

Studiens empiriska material utgjordes av 91 debatt- och ledarartiklar i 

Dagens Nyheter under 1990-talet (åren 1991-1999), med ett tematiskt fokus 

på utbildning, skola och lärare. Det empiriska materialet analyserades i flera 

steg, vilket strukturerade avhandlingens disposition. Första steget i analysen 

var att kontextualisera materialet historiskt genom exempel från det 

utbildningspolitiska tidsläget i Sverige under 1990-talet. Därefter kategori-
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serades det empiriska materialet i tematiskt sammanhängande debatter samt 

ett antal teman relaterade till lärarens position. Kategoriseringen utgjorde en 

materialpresentation och samtidigt en inledning för en analys i flera steg. 

Resultatet, som var spunnet ur frågor och läsningar av materialet, visade en 

utbildningssituation innehållande en klar distinktion mellan två olika sätt att 

uppfatta utbildning. Dels Den goda skolan, som konstrueras i termer av 

kunskapsfokuserad, fostran och traditionella värden, ämneskunskap, 

valfrihet, profilering och individualisering samt tydliga krav på eleverna. 

Dels Den andra skolan som konstrueras i termer av flummig, värde-

relativism och normlöshet, kunskapsrelativism, likriktning och enhetlighet 

samt otydlighet och kravlöshet.  

 

Resultatet visade också de förekommande subjektpositioneringar där läraren 

konstrueras som det centrala objektsubjektet. Det är kring läraren verksam-

heten i skolan cirkulerar, där lärarens professionalitet är ett återkommande 

tema. Den goda läraren som är studiens huvudgestalt framträder i fyra 

positioner, den ämneskunniga förmedlaren, den kravställande och tydliga 

ledaren, resultat- och kvalitetskontrollanten samt värdegrundsföreträdaren. 

Rektorer och skolledare är under större delen av tidperioden frånvarande, 

rektorer positioneras som upptagna med annat än kärnverksamheten, som 

sammankopplade med kommunpolitiker medan skolledare positioneras som 

vanliga arbetsledare på skolnivå. Eleverna konstrueras sällan som agerande 

subjekt. I stället framträder de som subjekt i tillblivelse och som mottagare 

av kunskap. Föräldrar positioneras som experter på sina barn, som har rätt 

att välja skolmiljö och inriktning för sina barn. Ansvariga skolpolitiker 

positioneras som välmenande men orealistiska beslutsfattare med bristande 

insikt i skolans vardag, och som syndabockar för skolans problem. 

Utbildningsforskare positioneras som intellektuellt oinsatta välmenande 

drömmare med liten verklighetsförankring, och som syndabockar för skolans 

problem.  

 

Studien inramas i en kritisk diskussion om medias relation till utbildning, där 

utbildningsdebatten i Dagens Nyheter saknat ett brett spektrum av 

utbildningspolitiska ståndpunkter. Den egentligt diskursiva kamp som 

utspelas i den praktik som undersökts står enligt Wiklund mellan två delvis 

motstridiga diskurser - en nyliberal och en (ny)konservativ diskurs, varav 

den konservativt kunskapsfokuserade diskursen var starkare än den 

nyliberala marknadsdiskursen. Den socialdemokratiskt progressiva utbild-

ningspolitiska linjen etablerades diskursivt som en motståndarposition, något 

att positionera sig gentemot (Wiklund, 2006). 

 

Folke-Fichtelis (2003) har studerat mediernas funktion i formandet och 

genomförandet av utbildningspolitik. Studiens utgångspunkt är att mass-

medier utgör en betydande del i dagens samhälle och i människors liv, där 
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medierna har en viktig funktion som informationskälla när det gäller 

människors kännedom om samhälle och politik. Syftet med studien var att 

belysa medier som villkor för formulering och realisering av utbildnings-

politik.  

 

Syftet uppnåddes genom en analys av en mediedebatt i olika medier som 

press, TV, radio och Internetsidor. För att kunna bedöma mediers funktion 

och betydelse sattes massmediedebatten om betygsättningen på de nationella 

proven i relation till den debatt som fördes utanför de massmediala arenorna. 

För att få information om detta intervjuades ett antal personer som på olika 

sätt var involverade i eller hade kunskap om debatten. En viktig utgångs-

punkt var att det inte var själva sakfrågan i den speciella debatten som var 

föremål för intresset. I stället var det debattens mer generella innehåll och 

händelseförlopp samt den kommunikationsprocess som skedde under 

debatten som stod i centrum. 

 

I analysen framkom att medier var en av flera kommunikationsformer som 

deltagarna använde sig av under debatten. Granskningen visade att debatten 

innehöll två faser. I den första fasen var mediers huvudfunktion att sprida 

information och erbjuda en arena för debatter där olika aktörer deltog. I 

denna fas av debatten ser det ut som att mediernas roll var att besluts-

fattanden och protester blev kända för en stor publik. Under denna fas av 

debatten har flera personer möjlighet att uttrycka sin uppfattning i frågan, 

varav de flesta hade en kritisk uppfattning rörande beslutet och bara några få 

personer uttryckte ett stöd för beslutet. Den andra fasen av debatten 

karaktäriseras av en intensiv medieövervakning. De sätt på vilket media 

beskrev sakfrågan inkluderar klara element av polarisering och förenklingar 

där bara några få personer framträder som huvudaktörer. I denna fas 

förändras debattens fokus från den faktiska sakfrågan till en politisk debatt 

om mer generella skolfrågor. I denna fas av debatten ser det ut som att 

medias huvudroll var att göra den politiska debatten synlig för en större 

publik.   

 

Utmärkande för tidigare forskning om utbildningsdiskurser och massmedier 

är att pedagogiska forskare främst intresserat sig för mediedebatter i form av 

ledarsidor och debattsidor. Det andra utmärkande draget är att pedagogiska 

forskare intresserat sig för de stora dagstidningarna som Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter och Expressen. Därtill går det att konstatera att medie-

språket i de tre studierna handlat om vitt skilda aspekter av utbildning med 

en gemensam förankring i en tid av omfattade omstruktureringar inom 

utbildningsområdet. Mitt bidrag till denna forskning är att jag i motsats till 

Säfström och Östman (1998) och Wiklund (2006) riktar in mig på 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden med utgångspunkt i nyhets-

artiklar i en lokal tidning - Västerbottens Kuriren. Även om min studie är 
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inriktad på den svenska kontexten ska jag göra en kort internationell utblick. 

 

På liknande sätt som den svenska har den internationella forskningen om 

relationen mellan utbildningsdiskurser och massmedier undersökts i 

påfallande låg utsträckning. Denna ståndpunkt delas även av andra, såväl 

svenska (Wiklund, 2006) som internationella forskare (Thomas, 2003; 

Warmington & Murphy, 2004). I gränslandet mellan att upptäcka eller att 

uppfinna verklighet (se Kristensson Uggla, 2005, s 25) har svenska studier 

(Wiklund, 2006; Folke-Fichtelis, 2003) likväl som internationella studier 

(MacLure & Pettigrew, 1997; Thomas, 2003) inriktat sig på mediers roll att 

uppfinna en verklighet. I den internationella kontexten har jag inte kunnat 

hitta någon studie som i likhet med Säfström och Östman (1998) och min 

egen studie fokuserat på mediers roll att upptäcka en verklighet. 

Anledningen till detta kan vara att forskarnas genremedvetenhet utgjort en 

central del av deras förväntningshorisont (jmf Gripsrud, 2002, s 177), där 

forskare mer eller mindre oreflekterat utgått från uppfattningen att det 

egentliga skälet till varför man ska bedriva medieforskning är att medierna 

på ett eller annat sätt påverkar oss (Gripsrud, 2002, s 51). Att nyhetsartiklar i 

likhet med läromedel och vetenskapliga verk alltid har en realreferens som 

ska beskriva verkliga personer och händelser, tidpunkter och platser 

(Selander, 1988, s 35) har inte legat till grund för vare sig de få svenska eller 

internationella studier jag kunnat hitta. Som exempel från den internationella 

kontexten ska jag lyfta fram två relevanta studier i vilket man har studerat 

pressens roll i den offentliga debatten om utbildning och konstruktionen av 

offentliga diskurser om skolor. Medan den första studien är hämtad från en 

brittisk kontext är den andra hämtad från en australiensk kontext.  

 

MacLure och Pettigrew (1997) har studerat vilken roll den brittiska pressen 

har i den offentliga debatten om utbildning. Studien visade att pressen 

använde polarisering som strategi. Ett vanligt sätt att rapportera utbildning 

var att visa på olika positioner i en viss fråga och ställa dessa mot varandra. 

Därmed gavs utbildningsrapporteringen ett högre nyhetsvärde genom att 

förenklas. De positioner som ställdes mot varandra var exempelvis 

traditionalister mot progressivister samt politiker mot lärare. Polariseringen 

förstärktes genom krigsrelaterade metaforer och liknelser som fokuserade på 

konflikter, och mer på aktion än på vardagligt reformarbete. Studien visade 

också att journalisterna i högre grad positionerade sig själva, snarare än 

lärarna, som utbildningsexperter i rapporteringen. Genom att framställa sig 

själva som talesmän för föräldrarna som positionerades som de egentliga 

utbildningsexperterna gav journalisterna sig själv starkare mandat att tala i 

utbildningsfrågor än lärarna. Lärarna positionerades i rapporteringen som de 

främmande Andra, i fråga om förstånd, konsensus och sunt förnuft.  

 



M E N T A L I T E T ,  P E D A G O G I K ,  H I S T O R I S K T  M I N N E  

24 

Thomas (2003) har studerat mediekonstruktioner av offentliga diskurser om 

skolor i Queensland, Australien. Studien visade att pressen i sin nyhets-

bevakning av en utbildningsrapport konstruerade en offentlig diskurs utifrån 

journalisternas vardagsförståelse och förgivettaganden om utbildning. I 

utbildningsdiskursen positionerades politiker som fega och lärare som 

ansvariga för problemen i skolan genom sin ovilja att förändra sina utbild-

ningsmetoder till att bli mer effektiva. Studien visade också att varken 

politiker eller lärare tillmäts någon sakkunnig röst i utbildningsfrågor. Den 

sakkunniga rösten tilldelades i stället föräldrar, och där journalisterna 

positionerade sig själva som röst för dessa föräldrar.  

 

Trots att den första studien är brittisk medan den andra är australiensk 

framträder en påfallande likhet i mediers sätt att rapportera en negativ bild 

av skolan och dess lärare. I båda fallen undermineras exempelvis lärarnas 

auktoritet. I stället tilldelas föräldrarna och journalisterna rollen som 

utbildningsexperter. Samtidigt går det att konstatera att det finns en 

påfallande olikhet mellan de internationella studierna (MacLure & Pettigrew, 

1997; Thomas, 2003) och Wiklunds (2006) svenska studie som i motsats till 

de internationella studierna visade positioneringar där läraren konstrueras 

som det centrala och betydande objektsubjektet. Det är kring läraren 

verksamheten i skolan cirkulerar.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling i pedagogik är att belysa utbildningens samtida 

villkor och processer för att därigenom förstå vad det är för slags utbildning 

som växer fram inom ramen för 2000-talets skola. Vilken mentalitet och 

pedagogik är det som styr utformningen av 2000-talets skola? Hur kan 

utbildningens samtida villkor och processer förklaras och förstås i ett 

historiskt perspektiv? Avsikten är att studera dessa frågor genom en analys 

och tolkning av verksamma utbildningsdiskurser med utgångspunkt i 

nyhetsartiklars innebörd året före valet 2006. 

 

Utifrån ett kritiskt hermeneutisk perspektiv (Ricoeur, 1993) ser jag 

verksamma utbildningsdiskurser som den värld som verket som diskurs 

förmår öppna för läsaren/uttolkaren av verket. Utbildningsdiskursen finns 

fixerad i skriften och kan friläggas genom en strukturell textanalys och 

tilldelas mening genom tolkning för att sedan förklaras och förstås i ett 

konfliktfyllt möte med konstruerade kontexter och tolkningsramar.  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är indelad sju kapitel. I kapitel två presenteras studiens 

metodologi som ger en inblick i kritisk hermeneutik som vetenskaplig in-
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riktning. Här presenteras också studiens källmaterial och analysbegrepp. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av tolkningsprocessen samt hur jag 

förhåller mig till begreppet validitet. Kapitel tre innehåller en förklarande 

kontext och är en framskriven presentation av tre klassiska utvecklings-

teorier, vilka ligger till grund för en kritisk diskursanalys längre fram i 

avhandlingen. I kapitel fyra beskrivs verksamma utbildningsdiskurser i 

samtiden. Beskrivningen är ett resultat av en strukturell textanalys och 

tolkning av nyhetsartiklars innebörd. I kapitel fem förklaras verksamma 

utbildningsdiskurser i samtiden. Förklaringen är ett resultat av en kritisk 

diskursanalys, där den beskrivande analysen och tolkningen av nyhets-

artiklarnas innebörd kritiskt relateras till den förklarade kontext som 

presenterades i kapitel tre. I kapitel sex förankras och förstås verksamma 

utbildningsdiskurser i samtiden. Här sluts den hermeneutiska bågen i en 

sammanfattande men samtidigt utvidgad pedagogikhistorisk tolkning. 

Därefter följer en reflektion över utbildningsdiskurser och massmedier. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande konkret reflektion om utbild-

ningens samtida villkor och processer. Till sist, i kapitel sju diskuteras 

studiens vetenskapliga inriktning och uppläggning. Kapitlet avslutas med 

förslag på ny forskning.  
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II. METODOLOGI 
Studien baseras på kritisk hermeneutik (Ricoeur, 1993). Att jag arbetar 

hermeneutiskt innebär att jag i likhet med Ödman (2007) stävar efter att 

förstå det jag studerar, och där vägen till förståelse framförallt går genom en 

tolkningsprocess som går ut på att tyda tecken (s 57) genom ”att frilägga 

mening och att tilldela mening” (Ödman, 2007, s 59). Tolkningsprocessen 

beskriver  

… en dialektisk kunskapsprocess, där de studerande konkreta delarna 

enbart kan förstås genom de helheter de relateras till, i form av 

övergripande mönster eller kontexter, samtidigt som dessa enhetliga 

sammanhang påverkas av deras skilda beståndsdelar samt ständigt 

omprövas genom att konfronteras med nya enskildheter. Det 

förutsätter en ständigt fortgående dialog såväl mellan samtiden och 

det förflutna som mellan ett berättandesammanhang och konkreta 

empiriskt konstaterade fakta (Nordqvist, 2000, s 133). 

Hermeneutiken, som har sina rötter i uttolkningen av bibeltexter (Selander & 

Ödman, 2005), är ingen enhetlig ansats (From & Holmgren, 2002; Selander, 

2005; Ödman, 2007). I stället kan den i enlighet med Ödman (2007) delas in 

sex historiska faser: 1) bibeltolkningsteori, 2) allmän filologisk metodologi, 

3) den språkliga förståelsens vetenskap i enlighet med Schleiermacher, 4) 

humanvetenskapernas metodologiska grundläggande i enlighet med Dilthey, 

5) teorier om existensen och den existentiella förståelsen i enlighet med 

Heidegger och Gadamer, samt 6) teorier om tolkning, text och handling i 

enlighet med Ricoeur. Var och en av dessa faser utgör enligt Ödman (2007) 

sex olika definitioner av hermeneutik och representerar därmed olika sätt att 

uppfatta tolkningsproblemet (s 35). Vägledande för min studie är sjätte fasen 

i Ödmans indelning, närmare bestämt Ricoeurs (1993) teori om tolkning, 

text och handling, som i enlighet med Kristensson (1987) och Kristensson 

Ugglas (1994) inte bör ses som en utveckling av den hermeneutiska 

traditionen. I stället kan Ricoeurs position bättre beskrivas som en utveckling 

av den fenomenologiska traditionen (Kristensson, 1987).  

 

Kristensson Uggla (1994) som studerat Ricours filosofiska projekt beskriver 

hans författarskap som svåröverskådligt, då han på sin filosofiska väg 

relaterar sig till många olika filosofiska traditioner, vetenskapliga discipliner 

och filosofhistoriska källor. Det som Kristensson Uggla menar komplicerar 

bilden av Ricoeur är att hans position över tid ständigt förskjuts, från 
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existentiell fenomenologi under 1950-talet, till hermeneutik och 

fenomenologi åren 1960-65, till texthermeneutik och ideologikritisk åren 

1965-1975 och slutligen till analytisk-hermeneutisk poststrukturalism åren 

1975-1990 (Kristensson Ugglas, 1994). Trots att Ricoeur genom åren 

ständigt sökt sig in på nya områden har han enligt Kristensson Uggla aldrig 

övergivit den fenomenologiska traditionen från Husserl (Kristensson, 1987; 

Kristensson Uggla, 1994). Därmed kan Ricoeur inte helt oproblematiskt 

placeras in i den succession som byggts upp genom den kanoniserade 

berättelsen om den (tyska) förståelsehermeneutikens historia (Kristensson 

Uggla, 2005, s 30). Att någon sådan kontinuitet faktiskt inte existerar har 

Kristensson Ugglas (1994) forskning om Ricoeurs författarskap visat. Även 

om det finns stora likheter mellan den tyska förståelsehermeneutiken och 

Ricoeurs hermeneutik markeras skillnaderna tydligt redan av det faktum att 

Ricoeur kommer in i tolkningsproblematiken från ett helt annorlunda 

(franskt) intellektuellt landskap och med ett radikalt avvikande tolknings-

begrepp (Kristensson Uggla, 2005, s 30), där text och tolkning utgör 

ömsesidigt relaterade begrepp med inspiration från två helt olika håll – 

strukturalismen och psykoanalysen (Kristensson Uggla, 1994). Det är ett 

tolkningsbegrepp där förklaring och förståelse framstår som komplementära 

och efter varandra följande led i den process som kallas tolkning, och där 

förklaringen har en förmedlande funktion som genererar en ny, annorlunda 

och bättre förståelse (Kristensson Uggla, 2005, s 31).  

 

Oavsett om man väljer att placera Ricoeur inom den hermeneutiska tradi-

tionen (From & Holmgren, 2002; Ödman, 2007) eller den fenomenologiska 

traditionen (Kristensson, 1987; Kristensson Uggla, 1994) kallar Ricoeur sitt 

eget filosofiska projekt för konkret reflektion, med det avses ”att det är den 

konkreta människan i historien som skall förstås” (Ricoeur, 1993, s 15). I 

innevarande studie begränsas Ricoeurs filosofiska projekt till några valda 

delar, nämligen hans skrift om texthermeneutik (Ricoeur, 1993, s 31- 64) 

samt hans skrift om hermeneutik och ideologikritik (Ricoeur, 1993, s 101-

166), vilka kan ses som en alternativ diskursteori med inflytande från flera 

olika forskningstraditioner. I likhet med andra diskursanalytiska inriktningar 

som exempelvis Foucault, Fairclough, Laclau och Mouffe (för översikt se 

Bergström & Boréus, 1995b) intresserar sig Ricour (1993) för studier av 

samhällsfenomen där språket som tal eller text står i centrum. Det som 

skiljer Ricoeurs position från flera andra diskursanalytiska inriktningar är att 

kritisk hermeneutik förmår bygga en bro mellan forskarens livsvärld och den 

mänskliga livsvärld som görs till föremål för undersökningen. Dessutom 

skapar positionen utrymme för ett kreativt förhållningssätt där olika 

bearbetningsmetoder kan komplettera varandra för att få kunskap om den 

samtida livsvärlden (jmf Berngtsson, 1999). Det är en position som 

implicerar en radikal öppenhet öppenhet mot en mångfald av teorier och 

metodiska förhållningssätt (Kristensson Uggla, 2005, s 32). Ur metodologisk 
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synvinkel erbjuder Ricoeurs position dessutom en väg till systematisk analys 

av data (Gustavsson & Bergström, 2005, s 199). I enlighet med Selander 

(2005) utstakar Ricours position  

… en postmodern hermeneutik, som inte primärt söker en ny fast grund 

att stå på, men som hävdar en rationell hållning i en värld fylld av 

tolkningarnas konflikt (Selander, 2005, s 59).   

Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik  
Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik kan i enlighet med Gustavsson och 

Bergström (2005) sägas vara en textmodell för samhällsvetenskaplig 

tolkning. Ricour (1993) talar om texten som en aktualisering av en diskurs (s 

32). Det är genom det skrivna som diskursen fixeras (s 33) och bevaras och 

görs till ett arkiv tillgängligt för det individuella och kollektiva minnet (s 

35). Diskurs är inte det samma som skrift. I stället ska diskursen inordnas 

under kategorin verket. Då diskursen som verk är objektiverande i högre 

grad än skriften (s 152), kan den placeras och läsas i ständigt nya socio-

kulturella kontexter (s 151). Till skillnad från  

… konversationens enkla diskurs med dess spontana rörelse mellan 

frågor och svar, så berör diskursen som verk strukturer vilka kräver 

en beskrivning och en förklaring som förmedlar ”förståelsen” 

(Ricoeur, 1993, s 152). 

Det som ska tolkas, genom en konfliktfylld försoning mellan förklarande och 

förstående procedurer, är den värld som verket som diskurs förmår öppna för 

läsaren/uttolkaren av verket (Ricoeur, 1993). Den värld som öppnas genom 

verket är ett möjligt sätt att vara - ett kunna vara. Då verket som diskurs har 

en förmåga att öppna en verklighetsdimension erbjuder den en möjlighet till 

kritik av det verkliga (s 154). Att verket som diskurs har en förmåga att 

öppna en verklighetsdimension är ett återkommande tema bland språk- och 

textforskare, där exempelvis Ledin och Selander (2003) inom ramen för 

forskningsprojektet Svensk sakprosa framhåller att ordningen i den sociala 

världen som regel återspeglas i textens värld (s 93). Det finns en tydlig 

koppling mellan de sociala krafterna som är i rörelse och den teckenvärld 

som gestaltar dessa rörelser (s 97). Texterna spelar alltså upp ett socialt 

drama som tematiserar tidens samhällsförändringar (Ledin & Selander, 

2003, s 99). 

 

Förutom att verket som diskurs har en förmåga att öppna en verklighets-

dimension, skissar Ricoeur ytterligare några teman som bildar ett slags 

kritiskt komplement till traditionshermeneutiken (Ricoeur, 1993). Enligt det 
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första temat kräver verket som diskurs en beskrivning som förmedlar 

förståelsen. Temat bygger på antagandet att verket som diskurs bara kan 

friläggas genom en förklarande strukturanalys av berättelsens mening för att 

sedan tilldelas nya uttryck genom tolkning (Ricoeur, 1993, s 53). Textens 

mening är inte det en naiv läsning av texten avslöjar, utan det som förmedlas 

via textens strukturella uppbyggnad (s 153). Det som bestämmer textens 

mening (gestalt) är helhetens förmåga att integrera mindre enheter. På 

motsvarande sätt består en beståndsdels mening i dess förmåga att träda i 

relation till andra delar och till helheten i verket. Uppgiften för den struk-

turella textanalysen är att göra en horisontell segmentering och sedan att 

etablera olika hierarkiska nivåerna för delarnas integration (s 50). Enligt 

Ricoeur bör man ”ha följt objektiveringens väg så långt som möjligt – ända 

till den punkt där strukturanalysen klarlägger textens djup-semantik – innan 

man kan göra anspråk på att förstå texten utifrån ”saken” som talar i den” 

(Ricoeur, 1993, s 153).  

 

Enligt det andra temat kräver verket som diskurs en förklaring som 

förmedlar förståelsen. Temat bygger på antagandet att texten står trefaldigt 

fri. Genom skriften har texten frigjort sig och fått en autonomi gentemot 

författarens intention, gentemot alla betingelser vid textproduktion och 

gentemot den ursprungliga mottagaren (Ricoeur, 1993, s 150f). Trots att 

textens relation till världen är avbruten har referensen ändå inte avskaffats. I 

stället blir det läsarens/uttolkarens uppgift att göra referensen till världen 

verklig. I kraft av utplånandet av förhållandet till världen är varje text fri att 

träda i relation med alla andra texter som ersätter den omgivande 

verkligheten. Detta förhållande mellan texter – där den värld om vilken vi 

talar – har skapat texternas kvasivärld, det vi kallar litteraturen (Ricoeur, 

1993, s 37).  

 

Enligt det tredje temat kan verket som diskurs bara förstås genom att dess 

innebörd (mening och referens) tillägnas genom att förankras i erfarenhetens 

jordmån. Temat bygger på antagandet att det är textens sak som ger 

läsaren/uttolkaren dess subjektiva dimension. Att förstå innebär att motta ett 

rikare själv genom att tillägna sig de möjliga världar som tolkningen 

utvecklar (Ricoeur, 1993, s 155). Detta att texten slutligen förstås genom att 

man förstår sig själv bättre är utmärkande för den sorts reflektiva filosofi 

Ricoeur kallat konkret reflektion  

Det är den konkreta människan i den levande historien som skall 

förstås, men för att kunna fasthålla det konkreta måste olika 

teoribildningar – som förklarar respektive förstår – relateras 

dialektiskt (Ricoeur, 1993, s 15).  
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Källmaterial – urval och avgränsningar  
I studien ingår 351 nyhetsartiklar om utbildning och skola. Undersökningen 

har avgränsats till att omfatta artiklar i Västerbottens Kuriren insamlade från 

den 1 september 2005 till och med den 31 augusti 2006. Urvalet omfattar 

nyhetsartiklar om utbildning i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Urvalet och avgränsningen av nyhetsartiklar om utbildning har skett i flera 

steg enligt den beskrivning som följer nedan. De motiv till urval som görs 

ska förstås i ljuset av att studien under pågående datainsamling bytt 

perspektiv, från att använda nyhetsartiklar om utbildning i syfte att studera 

mediekommunikation och bilden av utbildning i media till att använda 

nyhetsartiklar om utbildning som ett historiskt källmaterial i syfte att belysa 

utbildningens samtida villkor och processer.  

 

Första urvalssteget handlande om att bestämma vilken eller vilka tidningar 

som skulle ingå i studien. Här stod valet mellan rikspress eller lokalpress. Då 

intresset var att studera utbildningsjournalistik som antas förmedla 

information om utbildning valdes lokalpressen. Detta motiveras av att 

svensk utbildning som samhällsfenomen är en decentraliserad företeelse som 

därigenom torde ligga lokalpressen nära. Andra urvalssteget handlade om att 

bestämma vilken eller vilka lokaltidningar som skulle studeras. Här sökte jag 

efter två lokaltidningar som bevakade samma område, helst med olika 

politisk färg – en borglig och en socialistisk. De två tidningar som valdes ut 

var Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad. Det tredje urvals-

steget växte successivt fram under pågående insamling, där jag ganska snart 

insåg att antalet artiklar skulle bli allt för omfattade och att ytterligare 

avgränsning därmed var nödvändig. Här avgränsades studien till att omfatta 

endast Västerbottens Kuriren. Västerbottens Folkblad föll därmed bort. Valet 

av tidning grundade sig på att Västerbottens Kuriren är den större tidningen. 

Den är också den tidning av de två som står fri från statligt presstöd. 

Västerbottens Kuriren är därtill en tidning med historiska rötter tillbaka till 

år 1900 och som troligen kommer överleva som tidning ett bra tag framöver, 

vilket öppnar möjligheter för nya studier både historiskt och i framtiden. 

 

Det fjärde urvalssteget handlade om att bestämma omfattningen och 

tidpunkten då insamlingen av artiklar skulle ske. Här bestämdes att in-

samlingen av artiklar skulle omfatta ett läsår (12 månader) och att tidpunkten 

för insamlingen skulle ske året före valet 2006. Det senare motiveras av att 

ett eventuellt regeringsskifte under en pågående insamling skulle försvåra 

tolkningen av texten. Det femte urvalssteget handlade om att avgränsa 

studien på artikelnivå. Som jag tidigare varit inne på avgränsades min studie 

till att omfatta utbildning i förskola, grundskola och gymnasieskola. Därmed 

utelämnades utbildning i relation till vuxenstudier, dagbarnvårdare och 

öppna förskolan utanför liksom jag inte primärt riktat mitt intresse mot högre 
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studier. Dessutom exkluderades artiklar med anslutning till valjournalistik. 

Det sjätte och sista urvalssteget växte fram i samband med analysen av 

insamlat material. Artiklar om vad elever och lärare gör på sin fritid 

exkluderades ut materialet, likaså elevers utbildnings- och yrkesval efter 

gymnasiet. Dessutom exkluderades artiklar om nattliga inbrott och skade-

görelse på skolbyggnader. Antalet kvarvarande artiklar uppgick nu till 473 

artiklar. Efterhand reducerades materialet slutgiltigt till 351 artiklar, där 

artiklar med anknytning till skolnämndens budgettilldelning (15 artiklar), 

skollokalers renovering, avveckling och nybyggnation (71 artiklar), 

skolskjutsar (23 artiklar) och skolmat (13 artiklar) exkluderades. Redu-

ceringen motiveras av att studiens perspektiv slutgiltigt inriktades mot att 

belysa utbildningens samtida villkor och processer med utgångspunkt i 

analysbegreppen mentalitet, immanent pedagogik och historiskt minne (se 

nedan). Kommuners budgetarbete, ekonomiska investeringar i skollokaler, 

skolskjutsar och skolmat villkorar visserligen pedagogiken men är samtidigt 

starkt relaterat till andra klassificeringar och regelsystem, exempelvis 

kommuners storlek, geografiska läge, befolkningsstruktur och nativitet. Att 

tolka komplexiteten i och betydelsen av olika kommuners självstyre är både 

viktigt och intressant men faller utanför syftet för innevarande studie.  

Mentalitet, pedagogik och historiskt minne 
För att förstå vad det är för slags utbildning som växer fram inom ramen för 

2000-talets skola har analysbegreppen mentalitet, immanent pedagogik och 

historiskt minne fungerat som stöd. Begreppen har jag hämtat från Ödman 

(1990, 2006). Ursprungligen har begreppet mentalitet sin internationella 

förankring i Annalesskolan (Burke, 1992) För att knyta samman mentalitets-

begreppet med pedagogik har jag lånat Ödmans (2006) begrepp immanent 

pedagogik. Tillsammans ska de tre begreppen hjälpa mig att beskriva, 

förklara och förstå verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. 

 

Begreppet mentalitet ska förstås som en instans, en tankefigur på metanivå, 

som möjliggör men också förmedlas genom pedagogiska processer. Det är 

genom pedagogiska processer som mentaliteter formas, och pedagogiken 

formas i sin tur av de mentaliteter som det omgivande samhället tillhanda-

håller (Ödman, 1990). Med mentalitet avses  

Inriktningen hos vår mer eller mindre omedvetna världsbild (som vi 

tycker världen är beskaffad), och våra ideologier (som vi tycker att 

världen bör vara beskaffad), som med tanke-, känslo- och viljelivets 

förmedling medverkar i vårt sätt att konstruera verkligheten och vårt 

sätt att handla. Mentaliteten inrymmer alltså en handlingsdiposition, 

den är intentionell, är alltid en mentalitet om något (Ödman, 2006, s 

5).   
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Begreppet immanent pedagogik ska förstås som de inneboende pedagogiska 

processer varigenom mentaliteter formas. Med immanent pedagogik avses  

… alla de former av smygande pedagogik som genomsyrar våra liv. 

Det rör sig alltså om en i situationen inneboende pedagogik, vilken 

sällan eller aldrig medvetandegörs som påverkan (Ödman, 2006, s 5).  

För att förenkla används termerna immanent pedagogik och pedagogik som 

synonymer, oberoende av hurvida den pedagogiska påverkansprocessen sker 

öppet eller dolt, medvetet eller omedvetet. Ett begrepp som betytt mycket för 

mitt sätt att tänka kring det historiska tidsförloppet och kring urvalet av 

historiska kontexter är historiskt minne. Historien som minne är insikten att 

historiska kunskaper och historiemedvetande produceras och reproduceras, 

att historia inte bara är dåtid utan också nutid (Ludvigsson, 2000, s 78). Det 

historiska minnet handlar om  

… insikten om den tidsliga, historiska existensen och erinringen om 

det som skett och sagts, blir basen för både förklaringen och 

förståelsen, av vårt liv, vårt samhälle och vårt universum (Ricoeur, 

1993, s 26). 

Det historiska minnet ska här ses som något kollektivt och överpersonligt  

… och fungerar genom de praktiker och vanor som för länge sedan 

tappat förankringen i sin ursprungliga funktion. Trots det lever det 

kvar genom att mer eller mindre automatiskt överföras från 

generation till generation. Det är alltså fråga om en blind pedagogik 

som legitimeras av ideologier i nuet (Ödman, 2006, s 6).  

Det historiska minnet är väsentligt för mentalitetsutvecklingen  

Det oöverlagda men självklara som sitter som berg i medvetandet och 

till och med fastnar i muskler och i ansiktsuttryck, de vanor och 

inställningar om vilkas berättigande vi inte hyser något som helst 

tvivel överförs troligen på ett lika självklart och oöverlagt sätt på dem 

vi har omkring oss. Den praktik det är frågan är desto mer effektiv 

som den legitimerar sig själv; troligen är just avsaknaden av verbala 

argument dess styrka (Ödman, 2006, s 6).  
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Tolkningsprocessen  
En hermeneutisk läsförståelse växer i etapper (Hellspong & Ledin, 1997, s 

226) och formar en tolkningsprocess som inom den traditionella hermeneu-

tiken brukar kallas en hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral (Ödman, 

2007, s 97f) eller med Ricoeur (1993) termologi – en hermeneutisk båge. 

Enligt språk- och textforskarna Hellspong och Ledin (1997) utgår den 

hermeneutiska tolkningsprocessen från en specifik grundegenskap hos varje 

text, nämligen att den är koherent (s 228) - sammanhängande. Det är textens 

koherenta egenskaper som ligger till grund för den hermeneutiska 

tolkningsprocessen och dess resultat (Hellspong och Ledin, 1997, s 228).  

 

För att i någon mån förbättra den traditionella tolkningsprocessen behöver 

den enligt Ricoeur (1993) kompletteras med en förklarande textanalys. Här 

ligger insikten att texter är mångsidiga (Hellspong & Ledin, 1997, s 20-38). 

”De har många sidor och nivåer, från språkliga till innehållsliga, från yta till 

djup, från enskilda delar till sammanhållande helheter. Samtidigt har de en 

inre ordning – de visar upp mönster och regelbundenheter” (Hellspong & 

Ledins, 1997, s 41). Förutom en förklarande textanalys behöver den 

traditionella tolkningsprocessen kompletteras med en distanserad nyorienter-

ing där verket som diskurs ställs i fokus (Ricoeur, 1993). ”Här skärps den 

kritiska blicken” (Selander, 2005, s 47). Det som inte direkt kan förstås av 

läsaren/uttolkaren av texten kan kanske förklaras i ljuset av andra texter – 

kontexter (jmf Selander, 2005, s 47). I innevarande studie har tolknings-

processen genomförts etappvis med avsikt att beskriva, förklara och förstå 

den samtida utbildningsdiskursen, vilket har strukturerat avhandlingens 

disposition. Nedan görs ett försök att beskriva hur tolkningsprocessen steg 

för steg framskridit genom tillämpningen av tre komplementära metoder - 

textanalys, hermeneutisk tolkning och kritisk diskursanalys.  

 

Etapp 1. Den samtida utbildningsdiskursen beskrivs genom en friläggande 

textanalys som kombinerats med en hermeneutisk tolkning: Den textanalys 

som valts för att frilägga textens egen mening är tematik (Hellspong & 

Ledins, 1997, s 115f) och kognem (Asplund, 1979; Selander, 1988). Enligt 

Selander (1988) hålls texter oavsett dess genretillhörighet samman av ett 

ämne - ett tema, vilka i sin tur är uppbyggda av en sammanfogning av fakta 

som i sitt sammanhang utgör en meningsfull kunskapsbärande enhet – ett 

kognem. I de insamlade nyhetsartiklarna består kognemen av en kom-

bination av bestämningar av tid, plats, händelse, agent och objekt, vilka 

enligt Selander (1988) kan fogas samman på olika sätt. Kognem definieras 

av Selander som den minsta, meningsfullt kunskapsbärande enheten. 

Lösryckta fakta är i sig inte meningsfulla, de får mening genom att de fogas 

samman till ett kognem (Selander, 1988). Tillsammans bygger tematiken och 

kognemen upp en textvärld, en slags modell för en möjlig verklighet (jmf 
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Ricouer, 1993) där tematiken ofta speglar vad som rör sig i den under-

liggande diskursen (Hellspong & Ledin, 1997, s 120). Genom friläggandet 

av kognemen kan medielogiken i viss mån sättas inom parentes, vilket 

möjliggör fortsatt tolkning av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. 

Genom textanalysens två delkomponenter har jag således försökt frilägga 

textens egen mening (jmf Ricoeur, 1993). De två delkomponenterna är  

 

 tematik som utgår från att en text har en röd tråd och hålls ihop av 

ett övergripande ämne (Hellspong & Ledin, 1997).  

 kognem som utgår från att en text har ett kunskapsbärande innehåll 

som går att frilägga (Asplund, 1979; Selander, 1988). 

 

Nedan görs ett försök att presentera den komplexa arbetsgången för 

textanalysens två delkomponenter, vilka är beroende av och bygger på 

varandra. Textens tematik (den underliggande diskursen) fastställs innan 

friläggandet av textens kognem tar vid samtidigt som textens kognem i sin 

tur förtydligar textens tematik. Därmed växer analysen av texten i etapper 

och bildar därigenom en strukturellt kontrollerad tolkningsprocess. 

 

Nyhetsartiklarnas tematik (den underliggande diskursen) sökte jag genom att 

ställa frågan ”Vad handlar texten om, här eller i stort?” Språkligt blev svaret 

ofta en nominalfras. Det vi kan tala om ser vi ju gärna som något visst, en 

”sak” (se Hellspong & Ledin, 1997, s 118). Arbetsgången, som nära följer 

Hellspongs och Ledins (1997, s 117-122) beskrivning, var att jag läste varje 

nyhetsartikel från början till slut och formulerade undan för undan mikro-

teman för textens olika delstycken, och utifrån dessa bestämdes ett 

preliminärt makrotema för hela nyhetsartikeln. Det övergripande makro-

temat skulle således vara hela textens ämne, där de skilda mikrotemana alla 

skulle knyta an till makrotemat på något sätt. Här gjordes en självständig 

tolkning av nyhetsartikelns mikro- och makroteman som inte bara upprepade 

textens egna ord. Därefter skulle det preliminära makrotemat i sin tur 

inordnas i ett logiskt system, där över- och underordning, delar och helhet 

hade en utslagsgivande roll – vilket enligt Hellspong och Ledin (1997) är ett 

krav på en väl sammanhållen framställning. Vart efter analysen framskred 

uppstod så småningom flera huvudteman. Med det menas att alla 

nyhetsartiklar som har samma preliminära makrotema fördes ihop och 

bildade en grupp. Även här var kravet att nyhetsartiklarnas skilda 

makroteman alla ska knyta an till huvudtemat på något sätt. Den process som 

jag försöker beskriva är en rörelse fram och tillbaka där ett preliminärt 

bestämt mikrotema/makrotema kan komma att omtolkas i ljuset av ny 

information. På så vis framskrider analysen som en pendlande rörelse i både 

horisontal och vertikal riktning (jmf Hellspong & Ledin, 1997, s 117-122).  
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Nyhetsartiklarnas kunskapsbärande kognem sökte jag genom att ställa 

följande frågor till texten: Var och När? Vad? Vem? Hur? och Varför? (se 

Asplund, 1979). Genom att ställa nämnda frågor till varje text (nyhetsartikel) 

synliggörs enligt Asplund (1979) dess kunskapsbärande kognem och de 

eventuella förklaringar som ges. Informationen i sin fullt utvecklade form 

skulle därmed, i enlighet med Asplund (1979), kunna innefatta karaktäristika 

av konfigurationen 1) scen (var och när), 2) akt (vad), 3) agent (vem), 4) 

medel (hur), 5) mål (varför). Tillsammans bildar de fem begreppen - scen, 

akt, agent, medel och mål en fullt utvecklad information (Asplund, 1979, s 

13). Arbetsgången, med att frilägga kunskapsinnehållet i varje enskild 

nyhetsartikel, inleddes med att vaska fram textens agenter (vem kommer till 

tals och vad säger de), därefter fastställdes scenen (var och när), akten (vad 

har hänt) och medel (hur). Sist fastställdes målet (varför). Svaret på den sista 

frågan framgick inte alltid utan fick ofta tolkas fram utifrån sammanhanget. 

Svaren på frågorna fogades sedan samman och skrevs ner. Därmed kunde 

varje artikels kunskapsbärande innehåll lättare synliggöras.  

 

När friläggandet av samtliga nyhetsartiklars tematik och kunskapsbärande 

kognem var avslutad tilldelades den preliminära meningen nya uttryck 

genom en mer traditionell hermeneutisk tolkningsprocess. Som stöd hade jag 

analysbegreppen mentalitet och immanent pedagogik. I denna del av 

tolkningsprocessen var jag i högre grad än tidigare överlämnad åt min 

förmåga att tänka logiskt samtidigt som jag försökte vara öppen inför textens 

egen mening (jmf Ödman, 2005, s 111). Som grund för den mer hermen-

eutiska tolkningen förelåg ett preliminärt innehållsmönster på olika 

samhällsnivåer – statlig nivå, kommunnivå, skolnivå och elevnivå. Inom och 

mellan dessa nivåer fortsatte jag nu att leta efter logiska samband vilket kan 

beskrivas som ett myller av olika möjliga innehållsliga kombinationer. Det 

hela ledde fram till öar av deltolkningar. Trots att jag medvetet strävade efter 

att frigöra mig från min förförståelse, styrdes min inledande tolkning i hög 

grad av min förförståelse av utbildningsväsendet, där jag bland annat letade 

efter liberala frihetsmönster (se Nilsson & Andersson, 2001; Nilsson 2002; 

Ståhle, 2006; Wiklund, 2006). Min förförståelse var samtidigt starkt 

påverkad av ett ramfaktorteoretiskt tänkande (se Dahllöf, 1967; Lundgren, 

1972 m fl), där jag letade efter ramar, processer och resultat. Vart efter 

började jag upptäcka nya logiska samband som marknad, kontroll, belöning 

och kritik. Här framträdde också ett tydligt handlingsmönster som jag i brist 

på verbala uttryck inledningsvis benämnde ”att visa upp sig”.  

 

Vart efter började också en mer övergripande helhetstolkning att ta gestalt i 

form av mentaliteter, där jag tyckte mig urskilja tre mentaliteter – 

samhörighet, marknad och prestation. Efter ytterligare några cirklar utvid-

gades mentaliteternas antal till fyra - nolltolerans, deltagande, valfrihet och 

prestation. Efter ytterligare cirklar fann jag en passus i materialet som 
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motsade min tolkning och som därför modifierades till fem mentaliteter - 

nolltolerans, deltagande, valfrihet, lärande och elevstöd. Efter ytterligare 

cirklar sammanfördes mentaliteternas antal åter till fyra - likställt deltagande, 

likställd nolltolerans, självständig lärandeorganisation, självständig kon-

kurrenskraftig valfrihet. Efter ytterligare några cirklar sammanfördes 

mentaliteternas antal slutgiltigt till tre - en likställd samhörighet, ett själv-

ständigt kunskapande samt en självständig valfrihet. Då en likställd sam-

hörighet kan sägas vara en demokratisk förutsättning för formandet av ett 

självständigt kunskapande kan de två mentaliteterna eventuellt sammanföras 

under ett gemensamt totalitetsbegrepp (se Ödman, 2007, s 65f) – ett 

självständig kunskapande. Men med tanke på att de två betonar var sin 

levnadsregel - likställdhet respektive självständighet - har jag ändå valt att 

särskilja de två till skilda mentaliteter. Utmärkande för de tre mentaliteterna 

är att de formas genom immanent pedagogik i flera steg. Vart efter kom de 

tre mentaliteterna att sammanfogas till ett totalitetsbegrepp – den samtida 

mentaliteten innehållande tre huvudtendenser - en likställd samhörighet, ett 

självständigt kunskapande samt en självständig valfrihet.  

 

Etapp 2 och 3. Den samtida utbildningsdiskursen förklaras respektive förstås 

genom en kritisk diskursanalys: För att generera en ny, annorlunda och 

bättre förståelse (Ricoeur, 1993; Kristensson Uggla, 2005, s 31) av verk-

samma utbildningsdiskurser i samtiden relaterades det beskrivna utfallet från 

etapp 1 mot en förklarande kontext bestående av tre utvecklingsteorier 

(Skinner, 1973, 2008; Piaget, 1974, 1976, 2006; Vygotsky, 1978, 1995, 

2001). Valet av förklarande kontext sammanhänger med att tolkningen av 

textens egen mening (etapp 1) uppvisade ett återkommande mönster där den 

samtida mentaliteten formas genom pedagogiska principer som brukar 

förknippas med Skinners behavioristiska teori. I det konfliktfyllda mötet 

med den förklarande kontexten utvidgades förståelsen av textens mening 

ytterligare på så sätt att även Piagets kognitiva teori gav en ny, annorlunda 

och bättre förståelse av textens mening. Den kritiska diskursanalysen 

avslutades med att förankras i en jämförande diskussion där beskrivningen 

(etapp 1) och förklaringen (etapp 2) av verksamma utbildningsdiskurser i 

samtiden kritiskt relateras till en förstående kontext (etapp 3) bestående av 

tidigare forskning, dels forskning om pedagogik och mentalitetsformering, 

dels forskning om utbildningsdiskurser och massmedier. Det slutliga 

resultatet av etapp 1 beskrivs i kapitel fyra. Etapp 2 respektive etapp 3 

beskrivs i kapitel fem respektive sex. 

Validitet  
En kritisk hermeneutik är en hållning bortom axeln objektivitet – relativism. 

Det handlar om att upprätta en möjlig, men inte godtycklig tolkning 

(Selander, 2005). Validitet inom hermeneutik handlar om att bygga upp ett 
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tolkningssystem vars delar hänger ihop på ett logiskt sätt (Ödman, 2007, s 

108). Kriterierna för att en hermeneutisk tolkning ska vara trovärdig är att 

alla enskildheter ska fogas in i en helhet som ska vara logiskt hållbar. Delar 

och helhet i det färdiga pusslet av tolkningar måste således hänga samman 

(Ödman, 2005). I en ofta citerad passus i Sanning och metod skriver 

Gadamer exempelvis: 

Sålunda rör sig förståelsen ständigt från helhet till del och tillbaka till 

helhet. Uppgiften är att vidga den enhetligt förstådda meningen i 

koncentriska cirklar. Att alla enskildheter fogar sig till en helhet är 

det kriterium man har för förståelsens riktighet. Uteblir 

sammanfogningen havererar förståelsen (Gadamer, 2002, s 137).  

Validitet inom hermeneutik handlar också om att tolkningssystemet och de 

däri ingångna tolkningarna ska ha ett rimligt sammanhang med tolknings-

objektet (Ödman, 2007, s 108). Här är det viktigt att påpeka att det inte är 

undersökningsobjektets karaktär som avgör vad som är tolkningsobjektet. 

Vad som är tolkningsobjektet är vad man vill fokusera, från vilken aspekt 

man vill studera källmaterialet (Ödman, 2007, s 69). Enligt Ödman (2005) är 

en valid tolkning ”en tolkning vars innebörd är giltig för den företeelse som 

studeras eller skänker mening åt denna företeelse” (s 84). Den första 

betydelsen – giltig för den studerade företeelsen – grundar sig i enlighet med 

Ödman (2005) på uppfattningen att validitet har beröring med sannings-

begreppet, medan den andra betydelsen – skänker mening åt denna företeelse 

– inte nödvändigtvis grundar sig på ett sådant samband (s 84). I likhet med 

Ödman har min strävan varit ”att finna sanningar med referenser till de 

avtryck som historiens aktörer lämnat efter sig viktig” (Ödman, 2005, s 86). 

Sedan kanske jag likväl som Ödman (2005, s 86) får nöja mig med att den 

andra betydelsen tillgodoses. 

 

I det här kapitlet har jag presenterat studiens forskningsansats och hur den 

tillämpas i mitt praktiska forskningsarbete. Jag har också presenterat hur jag 

förhåller mig till begreppet validitet. För att kunna generera en ny, annor-

lunda och bättre förståelse av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden 

presenteras i nästa kapitel den teoretiska kontext mot vilket nyhetsartiklarnas 

innebörd ska förklaras (jmf Kristensson Uggla, 2005, s 31). 
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 III. UTVECKLINGSTEORIER 
För att generera en ny, annorlunda och bättre förståelse (Ricoeur, 1993; 

Kristensson Uggla, 2005, s 31) av verksamma utbildningsdiskurser i 

samtiden är avsikten med detta kapitel att lyfta fram några dimensioner i den 

kontext mot vilket nyhetsartiklarnas innebörd kan förklaras. Den kontext 

(tolkningsram) som valts ut omfattar tre klassiska utvecklingsteorier, vilka 

under pågående tolkningsprocess visat sig betydelsefulla för att förklara 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. Den förklarande kontexten 

bygger på sammanfattande delar av Skinners (1973, 2008), Piagets (1974, 

1976, 2006) och Vygotskys (1978, 1995, 2001) forskning, vilka behandlat 

pedagogiska frågor och som mer eller mindre inspirerat utformningen av 

1900-talets skola. För att möjliggöra jämförelser presenteras varje teori 

utifrån dess pedagogiska grundsyn – människo-och samhällssyn och syn på 

den pedagogiska situationen. Inspiration till uppläggning och innehåll har 

hämtats från Stensmo (1994) och Gustavsson (1994). För att skapa 

kontinuitet och sammanhang följer historieskrivningen en tidsmässig 

berättarordning utifrån dess filosofhistoriska förankring i 1600-, 1700- 

respektive 1800-tal. Historieskrivningen inleds med Skinners behavioristiska 

teori därefter följer Piagets kognitiva teori och avslutas med Vygotskys 

kulturhistoriska teori. 

Skinners behavioristiska teori 
Enligt Stensmo (1994) har Skinners sin historiska motsvarighet i Lockes 

realism som växte fram under 1600-talet: Det är en mentalitet vars 

samhällssyn bygger på det liberala samhället och där människan ses som 

reaktiv i förhållande till omvärlden. Målet med pedagogiken är gentlemanna-

fostran och allmänbildning och där pedagogiken bygger på metoder som 

lektioner, demonstrationer, undersökningar och logisk reflektion (jmf 

Stensmo, 1994, s 201). Nedan presenteras sammanfattande delar av Skinner 

pedagogiska grundsyn:  

 

Människosyn: Enligt Skinner (1973) kan människors beteende inte förklaras 

genom att hänvisa till inre psykologiska krafter (s 11), i stället måste man 

hänvisa till de fysiska och sociala omständigheter under vilka individen lever 

(s 16-17). Det är inom dessa omständigheter som människor förvärvar sitt 

beteende som en produkt av en process som kallas operant betingning som 

innebär att ”när en viss beteendeenhet åtföljs av en viss sort konsekvens, är 

det mer sannolikt att den upprepas; en konsekvens som har denna effekt 
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kallas för förstärkare” (Skinner, 1973, s 27). Då människan i sin kamp för 

frihet (s 27) och värdighet (s 42) styr sitt handlande så att ogynnsamma 

kontakter undviks (s 27) ger positiva förstärkare (belöning) fördelaktigare 

verkningar på beteendet än negativa förstärkare. När människors beteende 

kontrolleras med negativa förstärkare tenderar de att fly eller bete sig 

aggressivt (s 29) därför måste negativa förstärkare undvikas (s 40) och 

ersättas med en kontroll byggd på positiv förstärkning (s 41). Som teknik är 

positiva förstärkare fullt ut lika effektiva som den negativa tekniken (s 33), 

däremot är metoderna för positiv förstärkning svårare att lära och att sättas i 

verket än negativ förstärkning, eftersom resultatet från positiv förstärkning 

som regel låter vänta på sig. Som teknik har positiv förstärkning den givna 

fördelen att motattacker kan undvikas (s 99) då verkningarna från positiva 

förstärkare inte är lika lätta att känna igen som dem som följer på negativt 

förstärkta åtgärder (Skinner, 1973, s 33).  

 

Enligt Skinner (1973) är människans ”natur” och kunskaper inlärda sociala 

konsekvenser. Jaget, självmedvetandet, självkontrollen och självstyret en 

inlärd social produkt (s 177). Likaså är aggression och arbetsamhet något vi 

lär oss utifrån de omständigheter som omger oss (s 165-166). Därtill är 

varseblivning, det abstrakta tänkandet och den kunskap som framgår ur 

verbala omständigheter produkter av omgivningen (s 167-168). För vår 

kunskap om världen är människan beroende av andras verbala beteende, där 

rådande verbala omständigheter förser oss med användbara distinktioner. 

Tack vara andras verbala beteende förvärvas ett slags kunskap, som är 

värdefull efter-som den gör det möjligt för oss att undgå att komma i direkt 

kontakt med vissa omständigheter. Vi lär av andras erfarenheter genom att 

reagera på det som de säger om olika omständigheter (Skinner, 1973, s 168). 

 

Samhällssyn: Enligt Skinner (1973) formas och förändras samhället 

långsamt genom människors kulturella sedvänjor vilka förändras som ett 

svar på arbetet med att verka för trygghet och uppehälle men också som ett 

svar på kulturell konkurrens, där en kulturs sedvänjor kan förmedlas till och 

blandas med andra kulturer (s116-117). Även om en person är utsatt för de 

omständigheter som utgör en kultur, hjälper människan också till med att 

upprätthålla kulturella sedvänjor. I den mån de rådande omständigheterna 

förmår människor att upprätthålla en befintlig kultur är den självuppe-

hållande (Skinner, 1973, s 115).  

 

Skinners (1973) syn på samhällsutvecklingen är att människans alla framsteg 

orsakat samhällsproblem där det inte går att vänta på att nya sedvänjor 

spontat uppstår. I stället kan beteendevetenskapen och beteendeteknologin 

användas för att avsiktligt forma och förändra en kultur i önskad riktning 

vilket medför en förändring av konsekvenserna – positiva och negativa 

förstärkare (s 130- 146). Att avsiktligt konstruera en kultur med hjälp av 
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beteendevetenskap och teknologi medför inte bara en snabbare kulturell 

evolutionsprocess utan också en bättre utformning av kulturen (s 129). 

Skinner liknar den avsiktliga konstruktionen av en kultur vid ett experiment 

där ”omständigheterna arrangeras och effekterna noteras. Inom ett 

experiment är vi intresserade av vad som inträffar; när vi konstruerar en 

kultur är vi intresserade av hur den ska komma att fungera” (s 137). 

Beteendeteknologin är i enlighet med Skinner en neutral metod som kan 

”användas av bovar likväl som av helgon. Det finns ingenting i en 

metodologi som avgör vilka värden som ska vara vägledande för metodo-

logins användning” (Skinner, 1973, s 134). Metoden har dock sina 

begränsningar då det inte går att konstruera en framgångsrik kultur i dess 

helhet, däremot går det att konstruera bättre dellösningar (s 139). Enligt 

Skinner kan en stor population inte bringas under informell social eller etisk 

kontroll eftersom sociala förstärkare som beröm och klander inte utan vidare 

kan bytas mot personliga förstärkare. Därför måste kontrollen över 

befolkningen som helhet delegeras till specialister, som polis, företagare, 

lärare etc., med deras specialiserade uppsättningar av personliga förstärkare 

och kodifierade omständigheter (Skinner, 1973, s 138).  

 

Syn på den pedagogiska situationen: För att möta det stora globala behovet 

av utbildning måste undervisningen effektiviseras, kurserna revideras och 

förenklas samtidigt som läroböckerna och arbetsformerna i klassrummet 

måste förbättras genom införandet av en ny undervisningsteknologi stödd på 

experimentell inlärningsforskning ur vilken man kan härleda undervisnings-

program, undervisningsplaner och undervisningsmetoder (Skinner, 2008, s 

32-35). Genom övergången till mer positiva undervisningsmetoder förbereds 

dessutom ungdomar för ett samhälle som är organiserat efter demokratiska 

principer. Därmed säger sig Skinner vilja bygga upp ett effektivt 

undervisningssystem utan att för den skull offra demokratiska principer (s 

54). Skinner kan sägas förespråka ett effektivt lärande där undervisning 

innebär att arrangera sådana förstärkningsbetingelser att elever lär sig (s 59). 

Undervisning innebär att medvetet forma ett önskvärt beteende genom att 

omsorgsfullt konstruera ett program med gradvisa förändringar av 

förstärkningsbetingelser och att använda förstärkningsscheman för att 

vidmakthålla ett redan förvärvat beteende (s 17-18). Endast genom att 

utarbeta metoder som kan sköta förstärkningen med en avsevärd precision 

och genom att enskilda människors beteende ställs under en exakt kontroll 

via analys av effekterna av förstärkning, kan ett gradvis framåtskridande ske 

(s 20). Skinner ställer sig kritisk till det självständiga kunskapande som 

Piaget förespråkar: I sin syn på pedagogiska situationen skriver Skinner: 

 

Att hålla en elev ansvarig för förelagt material är inte att betrakta som 

undervisning. Det är helt enkelt ett sätt att förmå eleven att lära sig utan att 

bli undervisad (Skinner, 2008, s 56). 
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Enligt Skinner (2008) kan den behavioristiska metoden användas för att 

etablera en akademisk inlärning av kvalificerat verbalt beteende. Vid den 

akademiska inlärningen av kvalificerat verbalt beteende betraktas läraren 

vara otillräcklig. Lärare kan leda eleven, men inte arrangera de 

slutbetingelser som etablerar en akademisk inlärning av ett kvalificerat 

verbalt beteende (s 51). I stället måste arbetsformerna i klassrummet 

revideras till förmån för en mekaniserad undervisning där lärare tar stöd av 

mekaniska apparater (s 26f). Enligt Skinner är undervisningsmaskinen 

nödvändig för att arrangera de förstärkningsbetingelser som främjar den 

akademiska inlärningen av ett kvalificerat verbalt beteende (s 51), som 

fordrar en positiv och omedelbar förstärkning vid varje litet inlärningssteg i 

en lång serie förstärkningsbetingelser. För att detta beteende ska befästas 

måste en viss förstärkningsbetingelse upprepas flera gånger. Dessutom måste 

hela beteenderepertoaren ställas under kontroll av olika slag (s 21f). Förutom 

att etablera en akademisk inlärning kan den behavioristiska metoden 

användas för att konstruera olika sociala beteenden. Genom att arrangera 

samarbete (s 19) och tävlan (s 18) förbereds människor var för sig för sin del 

i en gemensam prestation (s 19). Den behavioristiska metoden kan även 

användas för att lösa svåra beteendeproblem i skolan. Den lärare som förstår 

de förhållanden under vilka inlärning sker blir effektivare inte bara i att 

undervisa utan också i att få bukt med en klass (Skinner, 2008, s 51).  

 

Som helhet kommer undervisningsteknologin få verkningar för både skolans 

arbetssätt och elevresultat (Skinner, 2008): Lärarrollen kommer att 

förändras. Att undervisa innebär att eleven ska förmås engagera sig i nya 

beteendeformer. Det handlar inte bara om att lära eleven vad han ska göra, 

det handlar lika mycket om att syssla med sannolikheten att lämpligt 

beteende verkligen uppstår vid rätt tidpunkt (s 35). Undervisningen kommer 

att bli mer individualiserad. Även om eleverna fortfarande kommer att 

grupperas i årskurser, kommer var och en att kunna arbeta på sin egen nivå 

och gå framåt i egen takt (s 52). Betyget kommer att få ny betydelse och 

användas för att visa hur långt en elev kommit, där betyget tre kan betyda att 

eleven kommit halvvägs igenom en kurs. Om eleven får mer tid kommer 

eleven få betyget fem (s 52). Undervisningsteknologin kommer att ge 

fördelaktiga och effektiva elevresultat. Eleverna kommer att lära sig mer på 

kortare tid och med mindre ansträngning än konventionella sätt. Dessutom 

kommer eleverna att förbli intresserade av inlärningsmaterialet. Därtill 

kommer eleverna att alltid veta var de står utan att vänta på en skrivning 

eller slutexamen (s 50). Undervisningsteknologin kommer att leda till större 

produktivitet, då varje lärare kan undervisa fler elever än tidigare (s 53) även 

utanför själva undervisningssituationen, som självstudier i hemmet (Skinner, 

2008, s 52) 
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Piagets kognitiva teori 
Enligt Stensmo (1994) har Piaget sin historiska motsvarighet i Rousseaus 

romantiska naturalism som växte fram under 1700-talet: Det är en mentalitet 

vars samhällssyn bygger på demokrati och sociala kontrakt i små 

självbestämmande stater och där människans kognitiva och moraliska 

utveckling sker i stadier. Målet med pedagogiken är att lära direkt av naturen 

och samhället och pedagogiken bygger på metoder som frihet i 

undersökning, experiment och reflektion (jmf Stensmo, 1994, s 201). Nedan 

presenteras sammanfattande delar av Piagets pedagogiska grundsyn:  

 

Människosyn: Enligt Piaget (2006) kan människors beteende bara förklaras 

genom att hänvisa till utvecklingen av den mänskliga intelligensen, vilket är 

en utveckling som sker stegvis i stadier och är ett resultat av människans 

umgänge med omgivningen. Piaget ser intelligensen som ett beteende som 

främjar individens anpassning till omgivningen och som organiserar och 

omorganiserar individens tankar och handlingar. Varje individs anpassning 

till sin omgivning har sin början i den nyföddes diffusa och slumpartade 

massreflexer och utvecklas efter hand till dess högsta form, det logiska och 

abstrakta tänkandet (s 2). Människans beteendemönster (kognitiva schemata) 

förändras genom två kompletterande processer – assimilation (att nya objekt 

eller situationer inpassas i befintliga beteendemönster) och ackommodation 

(när det redan inlärda beteendet inte längre är adekvat utan måste anpassas 

till nya beteenden och tankesätt). Båda dessa processer ingår i varje 

intellektuell handling oavsett vilken typ av handling det rör sig om och på 

vilken utvecklingsnivå den uppkommer. När de båda processerna befinner 

sig i jämvikt resulterar detta i nya kognitiva schemata, vilket innebär att 

befintliga schemata omorganiseras (Piaget, 2006, s 2-3). Att införliva och 

tillämpa nya schematan (idéer, erfarenheter och förhållningssätt) kräver tid 

och lång aktiv bearbetning, det är en process där det är lika skadligt att gå för 

hastigt fram som att göra det för långsamt (Piaget, 1976, s 28). En central tes 

i Piagets tänkande är att människan bygger upp sin förståelse av omvärlden 

genom att konkret handskas med den och finna ut relationerna mellan 

företeelserna. Men för att kunna göra detta måste människan stå i nära 

relation till andra människor, växelspela i ett ömsesidigt förhållande (Piaget, 

1976, s 9).  

 

Samhällssyn: Enligt Piaget är samhället en strukturerad helhet, inom vilken 

individerna är elementen (Piaget, 1974, s 7). Det som formar och förändrar 

samhället är systemet av sociala samspel som börjar med relationerna mellan 

minst två individer och utsträcks ända till samspelen mellan var och en av 

dem och samtliga andra, samt den påverkan som alla historiska samspel 

utövar. Varje socialt samspel utmärks av tre aspekter: Dels utbytesvärden i 

form av idéer och föreställningar (s 36), dels förekomsten av regler vars 
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funktion är att bevara värdena och göra dem ofrånkomliga och obligatoriska 

(s 35) och dels tecknet eller uttrycksmedlet som tjänar till att överföra 

värdena och reglerna (Piaget, 1974, s 37).  

 

Piagets (1976) syn på samhällsutvecklingen är att de rika länderna står inför 

en ny ekonomisk världsordning och en ny livsstil vilket kräver en ny skola 

som frigör i stället för hämmar barns tänkande (s 7). För att få en utbildning 

som motsvarar samhällets behov måste man enligt Piaget fullständigt 

revidera såväl metoder som sätt att tänka inom hela utbildningssystemet (s 

19). För att anpassa människor till det nya samhället, och där bygga upp en 

ny moralisk, social och internationell medvetenhet och ett handlande 

intellekt (s 10) krävs att skolan bejakar FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna kombinerat med aktiva metoder som aktivt experimenterande 

och reflekterande tillsammans med andra elever (s 10). Därtill krävs att 

skolor använder de psykologiska och sociologiska kunskaper som finns om 

lagarna för mental utveckling (s 52) som enligt Piaget innebär att individens 

har rätt att utvecklas normalt enligt de möjligheter individen förfogar över 

samt en förpliktelse för samhället att omvandla dessa möjligheter till 

effektiva och fruktbara handlingar (s 53). Skolan måste åta sig ansvaret att 

garantera varje människa rätten att få utveckla sina mentala anlag helt och 

fullt och att få tillägna sig de kunskaper och de moraliska värderingar som 

krävs för att hon/han ska kunna anpassa sig i det moderna samhällslivet. För 

detta krävs att skolan måste åta sig förpliktelsen att vaken förstöra eller 

förspilla någon de möjligheter människan bär på och som samhället kan dra 

fördel av istället för att förkväva en del väsentliga delar av mänsklig 

begåvning och låta andra gå helt förlorande (s 52). Enligt Piaget (1976) har 

skolan ett dubbelt samhällsuppdrag, dels att fostra och utveckla ett moraliskt 

tänkande genom att överföra samhällets allmänna värderingar till individer, 

dels att utveckla individens logiska tänkande (s 62, s 47). I detta uppdrag bär 

skolan en oavvislig del av ansvaret för individens slutliga framgångar eller 

misslyckanden, när han/hon försöker förverkliga sina möjligheter och 

anpassa sig till samhällslivet (Piaget, 1976, s 53). 

 

Syn på den pedagogiska situationen: Enligt Piaget (1976) ska skolan vara ett 

centrum för verklig och experimentell aktivitet som man bedriver 

gemensamt, så att det logiska tänkandet där utformas som ett resultat av 

själva handlandet och det sociala utbytet med andra individer (s 47). Med 

liknande metoder ska även det etiska och moraliska samhällstänkandet 

byggas upp, vilket förutsätter en språklig växelverkan med en mängd sociala 

relationer (s 50). Målet med skolans undervisning är att fostra personligheter 

Med hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skall 

undervisningen ”syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka 

respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter” (Piaget, 1976, 

73). Det handlar om att ”främja förståelse, tolerans och vänskap mellan 
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nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta nationens 

verksamhet för fredens bevarande” (Piaget, 1976, s 101). För Piaget (1976) 

är personligheten en speciell form av moralisk och intellektuell medvetenhet 

som är självstyrande och som ålägger individen disciplin som gör att 

individen frivilligt underkastar sig ett system av ömsesidiga normer, där 

individens frihet är underordnad respekten för allas frihet (s 75). De två sidor 

i personligheten som i växelverkan ska formas i skolan är ömsesidighet och 

självständighet (s 89). Skolan ska fostra individer som är kapabla till 

moraliskt och intellektuellt självstyre och som respekterar självständigheten 

hos andra i kraft just av den regel om ömsesidighet som gör den legitim för 

dem själva (s 75). Nedan görs ett försök att sammanfatta Piagets (1976) teori 

om framtidens skola utifrån ett antal centrala områden. 

 

I Piagets (1976) skola måste lärarrollen förändrats och uppvärderas (Piaget, 

1976). I genomförandet av den nya pedagogiken måste lärare sluta vara 

föreläsare och i stället stimulera elevers eget utforskande och deras egna 

ansträngningar och inte bara överräcka redan färdiga lösningar på problemen 

till dem. Avsikten med det självständiga lärandet är inte att eleverna ska 

lämnas helt fria att arbeta och leka efter eget behag för att lyckas. I stället 

ska läraren fungera som inspiratör för att skapa situationer där eleven kan 

utforska och att bygga upp de grundförutsättningar som behövs för att visa 

upp de problem eleverna kan arbeta med. I lärarens uppgifter ingår också att 

organisera situationer som tvingar eleven att tänka efter och kontrollera sina 

förhastade lösningar (s 23). För att läraren ska kunna praktisera de aktiva 

undervisningsmetoderna är det viktigt att läraren utbildas och fostras 

intellektuellt och moraliskt, vilket kräver en universitetsutbildning på 

elitnivå i fråga om kunskap om elevers utvecklingspsykologiska förlopp och 

om läroämnet. Det viktigt att läraryrket uppvärderas, särskilt på de lägre 

skolnivåerna. Lärarnas insatser måste uppskattas till dess rätta värde, så att 

det inte blir brist på lärare (Piaget, 1976, 37-38).   

 

I Piagets (1976) skola förkastas all vuxen maktutövning och lektioner i etik. 

I stället handlar moralisk fostran om ett socialt samspel mellan eleverna 

själva, det vill säga ett självstyre som drivs så långt som möjligt och som 

antas leda till en dubbelsidig utveckling av personligheten – självpåtagen 

självdisciplin och respekt för andra (s 88-89). Den uppfostringsmetod Piaget 

förordar ska bygga på känslan av en ömsesidig respekt, vilket är en känsla 

som bara kan utformas mellan två jämbördiga individer (s 90-93). Den 

uppfostrande betydelsen av att uppleva ömsesidig respekt mellan två jäm-

bördiga individer och att använda metoder grundande på ett socialt regelspel 

som barnen själva organiserat emellan sig, är just att man låter dem utarbeta 

de regler och utveckla den disciplin som han/hon ska underkastas och som 

de i handling själva funnit nödvändig istället för att få den påtvingad i färdigt 

skick (Piaget, 1976, s 96).  
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I Piagets (1976) skola förespråkas aktiva och problemlösande 

undervisningsmetoder med betoning på elevers spontana utforskande där 

varje ny sanning som ska läras in återupptäcks eller åtminstone rekonstrueras 

av eleven istället för att bara förmedlas till honom/henne (s 22). Den aktivt 

problemlösande metoden bygger på antagandet att barnet passerar genom ett 

visst antal stadier, karakteriserade av idéer och föreställningar som barnet 

sedan finner vara felaktiga men som det är nödvändigt att de tar sig igenom 

för att på det sättet komma fram till de slutliga korrekta lösningarna (s 27). 

Enligt Piaget byggs intellektet - de logiska tankeoperationerna - inte upp 

eller får sin helhetsstruktur annat än som ett resultat av övning där barnet får 

handskas med föremål och utforska och experimentera (s 77). De logiska 

tankeoperationerna är emellertid inte något som individen åstadkommer bara 

på egen hand, utan processen förutsätter samarbete och växelverkan mellan 

andra individer. Det som fordras är en gruppatmosfär där elever tillsammans 

forskar aktivt, experimenterar och diskuterar (s 78). Gruppatmosfären måste 

bygga på ett spontat utforskande och ett fritt samarbete mellan eleverna 

själva. För att intellektet – de logiska tankeoperationerna – ska kunna byggas 

upp behöver elever ständigt stimuleras av varandra men också ömsesidigt 

kontrollera varandras resultat och öva sitt kritiska sinne. Det är bara så man 

när objektivitet och känner behovet att bevisa sina resultat (Piaget, 1976, s 

87).  

 

I Piagets (1976) skola är det viktigt att tvärvetenskapa. Om man i det fram-

tida samhället vill nå ett vetenskapligt framåtskridande och få fram fler 

innovatörer måste undervisningen betona ett tvärvetenskapligt synsätt (s 32), 

där varje specialgren behandlas i en tvärvetenskaplig anda så att eleverna ska 

kunna se sambanden mellan olika ämnesområden (s 33) och där elever på 

högre stadier ska ha möjligheter att välja mellan många kombinationer (s 

34). För att villkoren för ett vetenskapligt framåtskridande ska kunna ske 

betonas dessutom förskoleundervisningens växande betydelse av förbered-

ande undervisning (Piaget, 1976, s 29).  

 

I Piagets (1976) skola är kunskapsmängden mindre viktig än arbetet med att 

själv kämpa sig till ett visst vetande, medan man forskar fritt eller själv tar 

initiativ till att studera något (s 76). I stället för att låta minnet få övertaget 

över förståndet ska eleverna lära sig resonera logiskt och att fritt bygga upp 

sina begrepp. Eleverna får tillägna sig en metod att lära som de har nytta av 

hela livet och som ökar deras nyfikenhet i stället för att hämma den. Vidare 

leder de aktiva metoderna till bättre elevresultat. Genom aktiva metoder 

behåller eleverna sitt vetande bättre än de kunskaper som inhämtats på 

kommando (Piaget, 1976, s 77). 

 

I Piagets (1976) skola är det viktigt med vägledning och att utveckla metoder 

för diagnos och prognos. Om den högre undervisningen ska vidgas till att 
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omfatta alla individer i alla former av yrkesförberedelser (s 64) så måste 

skolan åläggas en ny vägledande uppgift, att välja ut och vägleda elever inte 

bara med sikte på högre studier utan för alla former av yrkesverksamhet. 

Därmed åläggs skolan uppgiften att upptäcka, utveckla och bedöma barns 

individuella anlag. Diagnos av barns anlag och studienivå kan kontrolleras 

genom en skolmässig examen som tar hänsyn till elevernas minne och som 

grundar sig på en granskning av skolresultatet, men kontrollen kan också ske 

genom ett psykologiskt prov som tar hänsyn till elevernas förmåga att själv 

leta sig fram till lösningar och korrekta uppgifter och som grundar sig i en 

analys av den spontana aktivitet som eleven utvecklar. Den diagnosmetod 

Piaget förordar är den senare som riktar in sig på elevernas verkliga arbete (s 

65-67). När det gäller bedömningen av eleverna ska metoden grunda sig på 

observation av eleverna och deras verkliga arbete. Enligt Piaget är det en 

ömtålig metod som kräver ett ständigt samarbete mellan lärarna, som är 

ansvariga för undervisningen, och skolpsykologerna, vars roll är att följa 

eleverna individuellt i deras framgångar och misslyckanden. För att metoden 

ska ge full utdelning är den beroende inte bara av en samverkan mellan den 

pedagogiska och den psykologiska analysen av eleverna utan också av aktiva 

undervisningsmetoder som i högre grad vädjar till elevernas initiativ och 

sponta försök (s 67-68). Det är först när varje elev vägletts genom denna 

kombination av psykologiska prov och ett kontinuerligt studium av var och 

ens individuella arbete som eleverna slutligen kan vägledas in på de olika 

linjer där de ska avsluta sina högre skolstudier: olika yrkeslinjer och 

förberedelse till högskolor och universitet (Piaget, 1976, s 68). 

 

I Piagets (1976) skola är det viktigt med föräldrasamverkan. I 

genomförandet av den nya pedagogiken pekar Piaget på att föräldrarna är det 

största hindret när man vill använda de nya aktiva metoderna och där man 

inte på konstlad väg vill tvinga fram en prestation utan i stället lägga en solid 

grund för senare utveckling. För att komma till rätta med problemet med 

föräldramotståndet och samtidigt leva upp FN:s deklaration som ställer krav 

på varje människas rätt till undervisning men också föräldrars rätt att 

bestämma vilken undervisning deras barn ska ha (s 69) lyfter Piaget fram två 

åtgärder: Dels ett nära ömsesidigt samarbete och information mellan skolan 

och familjen, vilket har visat sig utomordentligt fruktbart och välgörande för 

båda parter både vad gäller metoderna men också en fördelning av ansvaret. 

Dels föräldrautbildning där men befäster föräldrarnas uppmärksamhet på 

familjens egna uppfostringsproblem och där man upplyser om skolfrågor och 

pedagogiska alternativ i allmänhet.  (Piaget, 1976, s 71-72).  

Vygotskys kulturhistoriska teori 
Enligt Stensmo (1994) har Vygotsky sin historiska motsvarighet i Marxs 

dialektiska materialism som växte fram under 1850-talet: Det är en 
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mentalitet vars samhällssyn bygger på ett rättvist, icke-förtryckande klasslöst 

samhälle och där människan utvecklas i ett dialektiskt samspel mellan 

medvetande och omvärld, där olika erfarenheter ger olika personlighetstyper. 

Målet med pedagogiken är polyteknisk utbildning, vetenskap för industriell 

och social praktik och pedagogiken bygger på metoder som praxis, manuell, 

social och politisk handling och kritisk reflektion (jmf Stensmo, 1994, s 

201). Nedan presenteras sammanfattande delar av Vygotskys pedagogiska 

grundsyn:  

 

Syn på människa och samhälle: Enligt Vygotsky (1978) kan människans 

beteende och medvetande bara förklaras genom hänvisningen till historiska 

förändringar i samhälle och materiellt liv (s 7). Det som formar människans 

intellektuella utveckling är en förhistorisk kulturprocess med rötter i två 

kulturella beteendeformer: användningen av språk (s 46) och användningen 

av redskap (s 24). Medan språkets funktion syftar till social samvaro, 

kommunikation med andra människor samt hantering av beteende, och som 

internaliseras genom att en social process transformeras till en individuell 

process, syftar redskapet till arbete, hantering och behärskande av naturen, 

och som hos människan internaliseras genom att en yttre praktisk aktivitet 

rekonstrueras och börjar uppträda som en inre aktivitet (s 53-57). Då såväl 

redskapssystem som språksystem skapas och förändras av det omgivande 

samhället har individens intellektuella utveckling sina rötter i samhälle och 

kultur (s 24, s 46). Därmed ses människors medvetande som dynamiskt och 

föränderligt, och speglar den omgivande kulturen både till innehåll och till 

form (Vygotsky, 2001, s 7).  

 

Enligt Vygotsky (2001) har högre psykologiska funktioner som perception, 

uppmärksamhet, minne och tänkande en medierad natur på så sätt att det 

råder en nära dialektisk relation mellan psykologiska fenomen och processer 

och de materialistiska historiska förändringarna (s 7-8). Det är med hjälp av 

språket som hela den psykologiska processen transformeras till allt högre 

psykologiska funktioner (Vygotsky, 1978, s 35) vilket leder till att barn 

börjar uppfatta världen genom sitt språk (s 32), erhåller förmågan att styra 

sin uppmärksamhet och göra ändamålsenliga val (s 35), att planera och lösa 

praktiska problem (s 26), att uppnå mål (s 25) samt förmågan att övervinna 

impulsiva handlingar för att därigenom styra och kontrollera sitt eget 

beteende (Vygotsky, 1978, s 28).  

 

Förutom sin reproduktiva förmåga har alla människor en produktiv, kreativ 

förmåga, även små barn. Det är den kreativa förmågan som gör att 

människan kan skapa något nytt (Vygotsky, 1995, s 9) och som gör 

människan till en framtidsinriktad varelse, som både skapar sin framtid och 

samtidigt förändrar sin nutid (s 13). Den kreativa förmågan och dess 

inriktning stimuleras och drivs av människors behov och av de intressen som 
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dessa behov tar sig uttryck i (Vygotsky, 2005, s 35). Den kreativa förmågan 

är också beroende av den omgivande miljöns, där strävan efter att skapa 

alltid står i proportion till den omgivande miljön och till traditionerna, det 

vill säga av de förebilder av skapande som påverkar människan, vilket kan 

förklara den oproportionella fördelningen av innovatörer och skapade 

människor mellan olika samhällsklasser (Vygotsky, 2005, s 37). Hos 

Vygotsky skapas våra föreställningar om världen i en dialektisk kunskaps-

process mellan reproduktion och produktion. Medan reproduktionen hör 

ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet, är 

produktiviteten en kreativ förmåga som gör att människan kan skapa något 

nytt (Vygotsky, 1995, s 9).  

 

Syn på den pedagogiska situationen: För Vygotsky (1978, 2001) är lärandet 

en social och kommunikativ process. Det är bara i interaktion och 

kommunikation med andra människor som lärande sker. Lärande och 

utveckling är något som sker hela livet från barns första levnadsdag 

(Vygotsky, 1978, s 84). Däremot skiljer sig barns lärande i skolan från 

lärandet i förskoleåldern. När barnen kommer till skolan introduceras ett 

fundamentalt nytt element i barns utveckling nämligen tillägnandet av 

vetenskaplig kunskap (s 85). För att lärandet i skolan ska vara ”good 

learning” måste det proximala lärandet upphöjas till en ny och högre 

utvecklingsnivå än den utvecklingsnivå barnet redan befinner sig på (s 89). 

Då barns biologiska ålder inte nödvändigtvis är det samma som barns 

mentala ålder måste det senare fastställas genom att läraren klarlägger två 

utvecklingsnivåer – den aktuella utvecklingsnivån (vad barnet kan på egen 

hand) och zonen för proximal utveckling (vad barnet kan med hjälp av 

vuxna eller mer kunniga kamrater). För att förstå barns proximala lärande i 

skolan har Vygotsky utvecklat begreppet zonen för proximal utveckling, 

vilket står för ”the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or 

in collaboration with more capable peers” (Vygotsky, 1978, s 86). Enligt 

Vygotsky (1978) är det lärande som orienterar sig mot utvecklingsnivåer 

som redan uppnåtts (det barn kan på egen hand) ineffektivt sett ur barnets 

övergripande utveckling, då detta lärande inte syftar till en utvecklings-

process (s 89). En central tes i Vygotskys tänkande är att barn bara kan 

överskrida sin aktuella utvecklingsnivå genom ett guidat stöd från vuxna 

eller i samarbete med mer kunniga kamrater. Med guidat stöd från vuxna 

avses att lärare ställer ledande frågor eller visar hur problem kan lösas, och 

där barnet sedan löser problemet. Det guidade stödet kan också ske genom 

att lärare initierar lösningen på problemet och barnet fullföljer det eller löser 

det i samarbete med andra barn (s 85). För att få full förståelse för begreppet 

zonen för proximal utveckling måste betydelsen av imitationen i lär-

processen omvärderas, då barn har förmåga att imitera en mängd handlingar 
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som går bortom gränserna för deras egen kapacitet (Vygotsky, 1978, s 87f).  

 

Förutom instruktion-utvecklingsrelationen lyfter Vygotsky (1978) fram lek-

utvecklingsrelationen som en betydande faktor i barns utveckling. I leken 

skapar barnet en fantasisituation där det utforskar och tillägnar sig sociala 

levnadsregler, som senare kan transformera till vardagslivet (s 102). I leken 

prövas också framtida vuxna roller och värderingar som internaliseras. I 

likhet med skolinstruktionen skapar leken en zon av proximal utveckling (s 

128-129). I leken kan barnet alltid bete sig bortom sin aktuella utvecklings-

nivå, bortom sitt vardagliga beteende, och är därmed en stor källa till 

utveckling (s 101-102). I båda kontexterna erhåller barn sociala färdigheter 

och kunskaper som de kommer att internalisera. Skillnaden är att i leken är 

barn fri att bestämma lekens innehåll och utformning, i skolan är både 

innehåll av det som ska läras och dess utformning noggrant planerat av en 

lärare (Vygotsky, 1978, s 126). För att stödja barns kreativa utveckling 

framhåller Vygotsky (1995) vikten av att vidga barns egna erfarenheter men 

också får del av andras erfarenheter genom läroböcker och medier (s 20-22). 

Ju rikare erfarenheterna är desto rikare blir också fantasin. För att människan 

ska kunna skapa bilder av dessa förvandlade och omarbetade element ur 

verkligheten krävs ett stort förråd av tidigare erfarenheter. Om man inte har 

några föreställningar om de företeelser i verkligheten som behandlas kan 

man inte heller skapa några bilder av det man via studier och berättelser får 

reda på (s 19-22). Då barns behov, intressen och strävanden fungerar som 

stimulus och drivfjädrar i allt skapande är lek och estetiska ämnen som 

teckning, litteratur och drama viktiga för barns kreativa utveckling. 

Dessutom är det viktigt att barn ställs inför uppgifter. Om omgivningen inte 

ställer människan inför någon uppgift, om hennes invanda och nedärvda 

reaktioner försätter henne i ett tillstånd av fullkomlig jämvikt med den 

omgivande världen, då finns det ingen grund för att skapande ska uppstå 

(Vygotsky, 1995, s 31). 

 

I detta kapitel har jag presenterat de tre utvecklingsteorier som tillsammans 

bildar den kontext mot vilket beskrivningen av verksamma utbildnings-

diskurser i samtiden ska förklaras. Innehållet i detta kapitel återkommer jag 

till i kapitel fem. Innan dess kommer jag i kapitel fyra att beskriva den 

samtida utbildningsdiskursen så som den framträder för mig. 
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IV. DISKURSEN BESKRIVS 
I detta kapitel beskrivs verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. 

Beskrivningen är ett resultat av en friläggande textanalys som kombinerats 

med en hermeneutisk tolkning av nyhetsartiklars innebörd året före valet 

2006. Målet med tolkningsprocessen har varit att alla nyhetsartiklar 

tillsammans ska utmynna i ett mönster där helhet och del bildar en sluten 

gestalt, vilket är kriteriet för en trovärdig tolkning. Beskrivningen är textnära 

med referenser till samtliga artiklar och följer en logisk berättarordning och 

presenteras under tre huvudrubriker, motsvarande den samtida mentalitetens 

tre huvudtendenser – en likställd samhörighet, ett självständigt kunskapande 

samt en självständig valfrihet. Av de tre huvudtendenserna framträder de två 

första – en likställd samhörighet och ett självständigt kunskapande – i 

ungefär lika många nyhetsartiklar – 148 respektive 144 artiklar. Den tredje 

huvudtendensen, som jag bedömer vara en nyskapelse – en självständig 

valfrihet – framträder i 59 artiklar, vilket till viss del kan bero på en alltför 

snäv avgränsning av nyhetsartiklar i ett inledande skede, där exempelvis 

nyhetsartiklar om avyttring av kommunala skollokaler på grund elevbrist 

delvis orsakad av en allt mer framträdande friskolekonkurrens inte tagits 

med. Avgränsningen påverkar dock inte resultatet som helhet. 

En likställd samhörighet 
Den samtida mentalitetens första huvudtendens kan beskrivas som likställd 

samhörighet för alla individer. Det är en mentalitetsutveckling som omtalas 

på två sätt, dels som främjande av jämlikhet, jämställdhet och demokrati 

men också som förebyggande av våld, kränkande behandling och 

diskriminering. I praktiken handlar mentalitetsutvecklingen om en likställd 

samhörighet mellan individer oavsett klass, kön, etnicitet, sexuell läggning, 

funktion eller generation. Denna mentalitetsutveckling har en lång historia 

bakom sig. Från att ha haft en utjämnande ekonomisk funktion (klass) har 

den utvecklats vidare mot genus (kön) och mångkultur (etnicitet). I 

mångfaldsbegreppet ingår numera också sexuell läggning och funktion. Det 

nya i mentalitetsutvecklingen är kravet på likställdhet mellan vuxna och barn 

(generation). När alla sociala kategorier nu är avskalade finns bara individen 

kvar. I teorin förväntas mentalitetsutvecklingen ge alla individer samma 

sociala grund att stå på. Därmed kan denna mentalitetsutveckling ses som en 

social och etisk värdegrund – lika för alla. I den samtida utbildnings-

diskursen formas mentalitetsutvecklingen genom en immanent pedagogik i 

flera steg - barnkonvention, lagstiftning, informativ samverkan, likabehand-
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lingsplaner, extern bedömning samt nya innovationer.  

Barnkonvention, lagstiftning, informativ samverkan 

I den samtida utbildningsdiskursen är mentalitetsutvecklingen inte unik för 

Sverige utan finns väl förankrad i FN:s konvention om barn rättigheter. För 

att informera om barnkonventionen driver Socialdepartementet en informa-

tionskampanj - ett ”Sverige för barn” (a1), där departementet via seminarie-

dagar vill informera och inspirera kommuner och myndigheter att hitta nya 

vägar så att barn och unga får mer inflytande och delaktighet (a1). 

 

Utmärkande för Sverige är att barnkonventionen kommit att utvecklats till en 

tvingande lag som i praktiken innebär krav på likabehandlingsplaner. Lagen 

ökar skolornas ansvar jämfört med tidigare krav runt mobbning och 

mobbningsplaner. Nu förbjuds alla former av kränkningar och diskrimin-

eringar i skolan. För att informera skolledare och lärare om den nya lagen 

och inspirera till hur lagen via likabehandlingsplaner kan omsättas i prak-

tiken arrangerar skolverket fyra regionala konferenser (a2).  

 

För att främja likställd samhörighet för alla individer anordnas 

heldagskonferenser för vuxna och motsvarande informativa temadagar för 

barn. I samverkan mellan Myndigheten för skolutveckling, skolministern, 

lärarutbildningen, landstinget och kommunerna anordnas en informativ 

heldagskonferens om attityder och sexualundervisning för att inspirera lärare 

till en ny sex- och samlevnadsundervisning. Till skillnad mot den tradition-

ella sexualundervisningen med betoning på biologiska aspekter ska den nya 

undervisningen betona värdegrundsfrågor, som att öka tryggheten i skolan 

och att bryta traditionella könsmönster och maktordningen (a5).   

 

I samverkan mellan en skola, JämO och Justitieministern anordnas en 

informativ temadag om attityder, sex och sexualbrott för att inspirera 

gymnasieelever till nya jämlika attityder (a12-13). I samverkan mellan 

gymnasieelever anordnas en informativ temadag om attityder, jämställdhet 

och könsstympning för att inspirera andra elever till nya jämlika attityder 

(a14). I samverkan mellan en skola och en präst anordnas en informativ 

temadag om attityder till andra religioner för att inspirera grundskoleelever 

till nya jämlika attityder (a16). I samverkan mellan gymnasieelever anordnas 

en informativ temadag om attityder till människor från andra länder för att 

inspirera förskolebarn till nya jämlika attityder (a17). I samverkan mellan en 

skola och en intresseorganisation anordnas en informativ temadag om 

attityder, konsumtion och utnyttjande av människor i tredje världen (a21).  

 

För att främja likställd samhörighet för alla individer anordnas informativa 

utbytesresor för såväl vuxna som för barn. I samverkan mellan Myndigheten 
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för skolutveckling och Sida anordnas en informativ utbytesresa till Libanon 

där skolområdeschefer, skolledare och lärare får informera och inspirerar 

varandra om hur skolan blir en global skola (a3). I samverkan mellan 

kommuner och skolor i olika länder anordnas informativa utbytesresor, där 

lärare, rektorer, skolområdeschefer och förvaltningsledning ömsesidigt 

informerar varandra om sina erfarenheter av elever från andra kulturer och 

inspirerar varandra om hur skolan blir en inkluderad skola, det vill säga en 

skola för alla (a4). I samverkan mellan skolor i olika länder anordnas 

informativa utbytesresor, där lärare och elever från skolor i olika länder 

besöker varandra för att ömsesidigt informera varandra om varandras språk 

och kultur (a6), livsvillkor (a7) och livskvalitet (a8) men också för att 

ömsesidigt inspirera varandra i arbetet med att främja jämlikhet och 

demokrati och förebygga våld och diskriminering i skolan (a9-11). I 

diskursens värld framkommer att det europeiska skolsamverkansprojektet 

inte är isolerat till skolans värld utan har ett vidare syfte. En lärare säger: 

”Det här ger oss möjlighet att utbyta åsikter och binda ihop Europa” (a10)  

 

För att främja likställd samhörighet för alla individer anordnas informativa 

projektarbeten för elever. I samverkan mellan gymnasieelever anordnas 

informativa projektarbeten om kvinnoförtryck (a15), om det moderna 

samhällets utsugning (a 20) och om mobbning (a22-23) där allmänheten 

informeras och inspireras till nya jämlika attityder genom gruppsamtal, en 

broschyr och en musikal (a15). För att främja likställd samhörighet för alla 

individer anordnas även informativa tävlingar för elever. I samverkan mellan 

en skola och några intresseorganisationer anordnas en informativ rit- och 

filmtävling om mobbning för att informera och inspirera grundskoleelever 

till nya jämlika attityder (a19)  

Likabehandlingsplaner 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom 

likabehandlingsplaner. De likabehandlingsplaner som framträder har alla 

samma mål, nämligen att främja likställd samhörighet för alla individer. 

Utmärkande för likabehandlingsplanen som undervisningsmetod är att den 

gäller både vid främjade av jämlikhet och demokrati som vid förbyggande av 

kränkande behandling och diskriminering.   

 

För att främja jämlikhet och demokrati genom likabehandlingsplaner 

presenterar några kommuner det innovativa beslutet om likställd skolpolitisk 

representation, där elevrepresentanter i likhet med skolpersonalens fackliga 

företrädare ska sitta med vid kommunala skolpolitiska sammanträden med 

samma yttranderätt som personalens fackliga företrädare (a24-26). På andra 

håll presenterar ett par kommuner och några skolor den innovativa 

satsningen med likställd närvaro i såväl skola som förskola, vilket omtalas i 
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termer av att alla elever och förskolebarn ska ges samma rätt att delta i skol- 

och förskoleverksamhet. Likställd närvaro verkställs genom att föräldrar får 

betala vite på 500kr per vecka elever inte är i skolan (a27), genom att 

förskolor med många deltidsbarn får extra kommunala medel och genom att 

föräldrar med låg inkomst får gratis förskola (a31-32). På liknande sätt 

presenterar en skola den innovativa satsningen med likställt deltagande i 

såväl skola som särskola, där särskoleelever integreras med övriga elever 

delvis i samma klass (a33). På ett annat håll presenteras satsningen med 

likställd hemspråksundervisning där finska och svenska lever sida vid sida 

och där inget språk sätts före det andra i undervisningen och där eleverna får 

hälften av undervisningen på vardera språk (a34). På flera håll arrangeras 

likställda terminsupptakter (a35) och likställda skolavslutningar ute på 

skolgården där alla kan delta (a36-37). I diskursens värld råder inget total-

förbud mot skolavslutningar i kyrkan. Däremot är skolan skyldig att utforma 

avslutningen så att alla elever kan delta och där elever inte ska utsättas för 

ensidig påverkan från den ena eller andra trosinriktningen (a38-40).  

 

För att förebygga kränkande behandling och diskriminering genom 

likabehandlingsplaner presenterar en skola den innovativa satsningen med 

likställt rastvaktsansvar där rastkamrater i likhet med vuxna rastvärdar ska 

agera rastvakt någon gång i veckan (a18). På andra håll presenteras 

satsningen med likställd skolfrukost där skolan bjuder på frukost under 

lektionstid för att göra eleverna lugna. Då satsningen sker under lektionstid 

måste alla elever närvara, även de som redan ätit frukost (a41). Innovationen 

ska förstås i ljuset av en undersökning som visade att skolpolitiker anser att 

det finns ett tydligt samband mellan elevers matvanor och deras beteende 

(a42). På vissa håll presenteras den innovativa satsningen med likställd 

loggning av Internettrafik (a43) och likställda polisanmälningar där all 

kränkande behandling i skolan polisanmäls, oavsett om förövaren är barn 

eller vuxen (a44-47). I diskursens värld finns ett visst motstånd till att 

polisanmäla kränkande behandling i skolan. I stället för att ta hjälp av 

polisen eller polisanmäla kränkande behandling väljer skolor att inte se eller 

ta tag i uppenbara kränkningar med rädsla för dålig publicitet. Det är inte 

ovanligt att skolor försöker förringa uppenbart inträffade kränkningar (a48-

53). En rektor säger: ”Det är en rad olyckliga händelser som råkat inträffa 

hos oss. Men jag tror inte att det är bråkigare här än någon annanstans” (a 

48). Den negativa publiciteten förstärks genom kommunpolitiska gräl, där 

den borgliga sidan (fp) yrkar på hårdare tag i skolan för att stoppa 

misshandeln, medan den ledande socialdemokratiska sidan går till motattack 

och i stället anklagar den borgliga motståndarsidan för att sakna insikt i hur 

verkligheten på skolan ser ut (a54).  

 

För att förbygga kränkande behandling och diskriminering genom 

likabehandlingsplaner presenterar en kommun den innovativa satsningen 
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med likställd bestraffning där en hel skola läggs ner på grund av några 

stökiga elever (a55). Att en skola i Sverige läggs ner för att den är stökig får 

stor massmedial uppmärksamhet utomlands. Det får också folkpartiet att 

begära en extra riksdagsdebatt med tonvikten på disciplinproblemen i 

skolan. Från borgerligt håll (fp) är nedläggningen av skolan en kapitulation 

inför disciplinproblemen, där ett bråkigt gäng har fått diktera beslutet, vilket 

man menar är oacceptabelt. Vidare hävdas att nedläggningen av skolan är en 

kollektiv bestraffning, som drabbar de skötsamma. Folkpartiets skoltalesman 

säger: ”Det är ju bråkstakarna som slår sönder och mobbar som ska bort” 

(a56)  

Extern bedömning 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom 

positiv extern bedömning där skolor belönas för framgångsrika lika-

behandlingplaner. I ett fall kommer belöningen från Myndigheten för 

skolutveckling som tilldelar en skola utmärkelsen ”Skola för hållbar utveck-

ling” för skolans likabehandlingsplan där alla förskolebarn och elever varit 

lika delaktiga i den pedagogiska verksamheten (a61). I ett annat fall kommer 

belöningen från en intresseorganisation som tilldelar en skola utmärkelsen 

”Sveriges bästa arbetsplats” för högt skattad personaltrivsel och låg 

sjukfrånvaro (a62-63).   

 

I diskursens värld formas mentaliteten också genom negativ extern 

bedömning där kommuner, skolor, rektorer och lärare kritiseras för mindre 

framgångrika likabehandlingsplaner. Från statligt håll kritiseras kommuner 

och skolor för mindre framgångsrika likabehandlingsplaner för likställt 

elevdeltagande i skola och förskola. Kritiken kommer från Skolverket och 

vissa föräldrar som kritiserar kommuner för att bryta mot kravet på avgiftsfri 

förskola (a64) och kravet på alla barns lika rätt till 15-timmars förskola i 

ordinarie verksamhet (a65-70). På liknande sätt kritiserar Skolverket 

grundskolor för beslutet att ge elever ledigt var sjätte onsdag som 

kompensation för att de har en timme extra läsning varje vecka (a71). I 

samma anda kritiserar Centrala studiemedelsnämnden gymnasieskolan för 

bristande frånvarorapportering (a72-73).  

 

Från statligt håll kritiseras förskolor för mindre framgångsrika lika-

behandlingsplaner för ökad jämställdhet. Kritiken kommer från en statlig 

utredare som med hänvisning till forskning framhåller att förskolor inte lever 

upp till kravet på jämställdhet mellan pojkar och flickor. I stället för 

jämställdhet fostras pojkar och flickor in i traditionella könsroller och 

könsmönster (a74). Från föräldra- och elevhåll kritiseras skolor, rektorer och 

lärare för mindre framgångsrika likabehandlingsplaner för ökad mång-

kulturell jämlikhet. I ett fall kommer kritiken från en icke-religiös svensk 
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förälder, tillika kommunpolitiker (v) med inflytande i den kommunala 

skolpolitiken, som kritiserar en rektors beslut att på ”sedvanligt svenskt sätt” 

behandla alla elever lika genom att arrangera skolavslutningar i kyrkan (a75-

76). I ett annat fall kommer kritiken från en muslimsk förälder som kritiserar 

en skolas beslut att behandla alla elever lika genom att på ”sedvanligt 

svenskt sätt” förbjuda alla former av huvudbonader i klass-rummet. Förbudet 

mot huvudbonader i klassrummet hade tagits av rektor, lärare och föräldrar 

gemensamt och fanns nedskrivet i skolans umgänges-kontrakt. Kritiken mot 

umgängesregeln kom från muslimska föräldrar till en sjuårig flicka som 

började i skolan efter det att beslutet om förbud mot huvudbonader i 

klassrummet tagits och där föräldern innan skolstart upplysts om och 

undertecknat skolans umgängeskontrakt. I en skrivelse till Skolverket 

kritiserar föräldrarna skolan för förbudet att bära sjal i klassrummet. Förutom 

sin anmälan till Skolverket tog föräldern beslutet att placera sin dotter i en ny 

skola. Händelsen fick mycket stor massmedial uppmärksamhet med inslag 

av en tidvis hätsk samhällsdebatt kring rätten att bära slöja i skolan (a77-

110). I ett tredje fall kommer kritiken från en muslimsk gymnasieelev som 

via en anmälan till kommunen kritiserar sin lärare för att diskriminera 

muslimska elever då denne inte hanterat skoldebatten om Mohammed-

teckningar i dansk press på ett klokt sätt så att ingen känner sig kränkt eller 

utpekad. Den muslimska eleven kritiserar sin lärare för att ha skadat den 

goda sammanhållningen i skolan då denne på ett ”sedvanligt svenskt sätt” 

uppmuntrat till en demokratisk skoldebatt rörande rätten till yttrandefrihet 

kontra rätten till religionsfrihet (a111-112).  

 

I diskursens värld kritiseras kommuner, skolor, rektor och lärare också för 

mindre framgångsrika likabehandlingsplaner mot kränkande behandling. 

Från statligt håll kommer kritiken från Skolverket som kritiserar en kommun 

för att inte ha levt upp till de krav som gäller för skolors skyldighet att 

motverka alla former av kränkande behandling med anledning av att en elev 

begått självmord efter att ha utsatts för mobbning under flera år (a129). På 

liknande sätt kritiserar Skolverket en rektor för det disciplinära beslutet att 

underkänna elever i samhällskunskap vilka upprepade gånger kränkt andra 

elever med nazistiska och rasistiska yttringar (a 113). Från föräldrahåll 

kommer kritiken från föräldrar till mobbade barn som i sin anmälan till 

skolverket, polisen och sociala myndigheter kritiserar skolor för att deras 

barn utsätts för mobbning under flera år. I sin kritik framhåller föräldrar att 

de insatser skolorna gjort inte varit tillräckligt kraftfulla för att lösa 

problemen (a114-127). En liknande kritik kommer från föräldrar till 

”förövarna” som i sina anmälningar till Skolverket, polisen och pressen 

kritiserar lärare som verbalt tappat besinningen och handgripligen försökt 

stoppa deras barn vilka upprepade gånger kränkt lärare och andra elever i 

skolan. I diskursens värld kritiseras lärarna för att skrika, hota och svära åt 

elever (a129-130), för att ta till handgripligheter som att kasta ut en elev ur 



I V .  D I S K U R S E N  B E S K R I V S  

57 

klassrummet (a131-133) och för att riva sönder en elevs tröja och trycka upp 

denne mot en dörr (a134-138) eller för att, i ett försök att avbryta bråk 

mellan en större elev som gett sig på en mindre mobbad elev, stött till den 

större eleven med fingrarna. I det senaste fallet åtalades läraren för ofred-

ande, men friades i tingsrätten. Rätten menar att handlandet var olämpligt 

men inte så hänsynslöst att han kan dömas (a139). Kritiken mot de utpekade 

lärarna förstärktes genom en massiv medierapportering. Därtill kritiserar 

föräldrar till ”förövarna” kommuner för beslutet att omplacera elever som 

upprepande gånger kränkt andra elever och lärare i skolan. I flera fall 

anmäler föräldrar till förövarna sitt missnöje till Skolverket och i ett fall till 

länsrätten, varav den senare bedömde beslutet att omplacera stökiga elever 

som olagligt, då omplaceringen av eleverna sågs som en disciplinär åtgärd 

enligt grundskoleförordningen (a140-146). Händelsen skapade en lokal-

politisk debatt kring frågan om vem som ska byta skola – mobbaren eller den 

som mobbas (a147-148). 

Nya innovationer  

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom nya 

utbildningspolitiska innovationer. De innovationer som framträder är alla en 

utvidgning av en redan befintlig mentalitetsutveckling. De få motkrafter som 

finns är för svaga för att skapa en förändring. De nya innovationer som fram-

träder är krav på avgiftsfrihet, förbättrad informativ föräldrasamverkan, ökat 

elevinflytande samt förändrade attityder bland vuxna.  

 

För att främja jämlikhet och demokrati i skolan där alla ska ha lika rätt att 

delta presenterar skolministern (s) den innovativa idén om förbud mot 

föräldraavgifter i skolan, vilket motiveras med att föräldrars ekonomiska 

situation inte ska avgöra om eleven kan delta i undervisningen eller inte 

(a57). På liknande sätt presenterar en borglig riksdagspolitiker (m) den 

innovativa idén om avgiftsfri förskola från tre års ålder, vilket motiveras 

med att förskolan ska bli en förberedande skolgång och som en del i 

utbildningssystemet ska den vara avgiftsfri (a58).  

 

För att förebygga skolk i skolan presenterar några skolor den innovativa idén 

om förbättrad informativ föräldrasamverkan rörande elevers närvaro i skolan 

där föräldrar genom en inloggningskod via Webben ska kunna se hur mycket 

eleven varit borta (a28-29). På annat håll presenterar en borgerlig kommun-

politiker (fp) den innovativa idén om ökad informativ föräldrasamverkan om 

elevers närvaro i skolan där inte bara föräldrar är skyldiga att anmäla barns 

frånvaro via Internet utan där också skolan är skyldig att informera 

föräldrarna om eleven är borta via sms. Förslaget röstades ned av en social-

demokratisk majoritet (a30).  
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För att förebygga kränkande behandling och diskriminering i skolan 

presenterar Barnombudsmannen den innovativa idén om ökat elevinflytande 

och förändrade attityder bland vuxna, som med hänvisning till en egen studie 

motiveras med att mer elevinflytande och förändrade attityder bland vuxna 

är viktiga åtgärder för att komma tillrätta med skolans sociala problem (a59). 

I diskursens värld får BO medhåll från socialdemokratiskt håll. Den 

socialdemokratiska skolministern säger: ”ökat elevinflytande är viktiga 

åtgärder för att öka trivseln i skolan, men också elevernas ansvarskänsla” 

(a59). Från borgerligt håll anser man tvärtom att förslaget om ökat 

elevinflytande spär på problemen i skolan. Folkpartiets talesman säger: ”Det 

är inte mer elevmakt i skolan som är lösningen på ordningsproblemen, det är 

mer vuxenauktoritet” (a59). På liknande sätt presenterar RFSL, de båda 

lärarfacken och nio andra organisationer den innovativa idén om förändrade 

attityder bland vuxna som viktig social åtgärd i skolan, som med hänvisning 

till en egen studie menar att förändrade lärarattityder till homosexuella är 

viktiga åtgärder för att komma tillrätta med skolans sociala problem. Genom 

att utbilda lärarna kring homosexualitet kan diskriminering i skolan bättre 

förebyggas. I stället för kompetensutveckling av lärare framhåller den 

socialdemokratiska skolministern stark tilltro till den nya lag som förbjuder 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

Skolministern säger: ”Lagen kommer att tvinga skolorna att sätta sig in i de 

här frågorna. Bryter de mot lagen kan de dras inför domstol” (a60).   

Ett självständigt kunskapande 
Den samtida mentalitetens andra huvudtendens kan beskrivas som själv-

ständigt kunskapande för alla elever. Genom ett självständigt kunskapande 

utvecklas elevkompetenser med olika inriktningar. Kompetens står inte för 

införlivande av faktakunskap utan snarare för en utveckling av färdigheter 

inom olika områden. Centralt för utveckling av färdigheter är samverkan 

med andra människor, tillsammans eller i konkurrens. Trots att kunskapandet 

betraktas som självständigt ses samtidigt den sociala samvaron tillsammans 

och i konkurrens med andra som en nödvändig förutsättning. I den samtida 

utbildningsdiskursen formas mentalitetsutvecklingen genom en immanent 

pedagogik i flera steg – genom fler behöriga lärare med individuella löner, 

innovativ samverkan, kompetenstävlingar, extern bedömning samt nya 

innovationer.   

Fler behöriga lärare med individuella löner 

I den samtida utbildningsdiskursen formas inte mentalitetstendensen genom 

lagstiftning utan genom krav på fler behöriga lärare med individuella löner. I 

diskursens värld råder utbildningspolitisk enighet om behovet av någon form 

av skärpta behörighetsregler för lärare, däremot betonas olika tillvägagångs-
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sätt. Medan den socialdemokratiska regeringen och skolministern (s) vill ha 

fortsatt utbildning där endast behöriga lärare ska få sätta betyg (b1), vill 

borgliga riksdagspartier ha böter eller skadestånd för de kommuner som 

bryter mot lagen (b2). Med skärpta krav på lärarbehörighet följer också 

kravet på rätt lärarutbildning, där ett omfördelat behov av lärarkategorier 

med en framtida brist på förskollärare och ett överskott av grundskollärare 

står för dörren (b5-7). För att tillgodose det omfördelade behovet av lärar-

kategorier presenterar regeringen (s) det innovativa beslutet att blivande 

förskollärare ska kunna gå en kortare utbildning om de har yrkeserfarenhet 

(b8). På liknande sätt presenterar en kommun det innovativa beslutet att 

yrkesverksamma 1-7-lärare i kommunen ska få gå en förkortad vidare-

utbildning till förskollärare. Utbildningen är 20 veckor lång och ska ge 

deltagarna en examen för arbete i förskola och förskoleklass. För att 

motivera lärarna att gå den förkortade utbildningen kontrolleras beteendet 

med positiv förstärkning – full lön under vidareutbildningen (b9). För att 

motivera kommuner att anställa fler lärare i förskolan kontrolleras beteendet 

genom positiv förstärkning - att kommuner får behålla riktade statsbidrag om 

de kan visa att de på ett eller annat sätt förmått öka personaltätheten i 

förskolan (b10). På lokal nivå leder detta till kommunala beslut om 

minskade barngrupper i förskolan (b11-12). För att motivera skolpersonal till 

ökad kvalitet, effektivitet och produktivitet i förskola och skola kontrolleras 

beteendet genom en positiv eller negativt förstärkt bedömning – individuella 

löner, som inte bara regleras utifrån kriterierna kunskap, ansvar och 

arbetsförhållanden utan också utifrån kriterierna prestation och marknads-

värde (b13).   

 

Sida vid sida med kravet på fler behöriga lärare med individuella löner 

presenterar Skolverket en ny version av en rapport med så kontroversiella 

slutsatser att den första togs tillbaka. Huvudresultatet i den nya versionen är 

densamma som den första. I rapporten framgår det kontroversiella resultatet 

att lärarnas utbildningsnivå inte påverkar elevresultatet. Inte heller denna 

gång vill Skolverket stå för resultatet. En generaldirektör på Skolverket 

säger: ”Vi måste ha data av en annan karaktär för att få givande resultat” 

(b14).   

Innovativ samverkan 

I den samtida utbildningsdiskursen formas inte mentalitetstendensen genom 

förmedling av kunskaper utan genom innovativ samverkan. I jämförelse med 

traditionell undervisning framträder undervisningsformen som ett indirekt 

stöd för utvecklandet av elevkompetenser med prestationshöjande inslag.  

 

Undervisningsformen är inte unik för Sverige utan finns förankrad i andra 

länder. Tolkningen grundar sig på att undervisningsformen arrangeras i 
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samverkan med andra länder och finansieras genom olika EU-medel. 

Undervisningsformen finansieras dessutom av stipendier som riktar sig till 

alla elever. Det enda eleverna behöver göra är att komma på en idé. De 

elever som fått stipendier söker gärna flera gånger. Information om olika 

stipendier och hjälp med ansökan får eleverna av sina lärare (b27-28, b30-

31). Undervisningsformen har stark förankring i svensk utbildningspolitik. 

Tolkningen grundar sig på att regeringen (s) presenterar beslutet att avsätta 

100 miljoner till ett projekt för samverkan mellan skola, socialtjänst och 

polis, där myndighetssamverkan ska stödja elevers kunskapande i skolan 

(b17-18). På liknande sätt presenterar skolministern (s) beslutet att tillsätta 

en kommitté för att skapa ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv, 

där samarbetet ska verka stödjande för elevers kunskapande i skolan (b15f). 

 

På skolnivå konkretiseras undervisningsformen i tre didaktiska metoder - 

temadagar, utbytesresor och projektarbeten – vilka alla kan ses som ett 

resultat av ett komplext samverkansmönster mellan en mängd olika parter 

som internationella och nationella organisationer, skolor, klasser, lärare, 

elever och allmänheten. På elevnivå antas undervisningsformen stödja 

elevers kompetensutveckling inom ämnesområden som hälsa och livsstil, 

språk och kommunikation, företagsamhet, teknik och natur samt nutids-

orientering. Nedan görs ett försök att beskriva diskursvärldens mycket kom-

plexa undervisningsform, dess metoder och kompetensområden. Beskriv-

ningen är textnära, där alla artiklar inom temat finns återgivna.  

 

Temadagar som undervisningsmetod framträder inom kompetensområden 

som hälsa och livsstil, språk- och kommunikation samt teknik. Här formas 

självständigt kunskapande genom innovativ samverkan. I samverkan med ett 

terrarium, brandförsvaret, räddningstjänsten och kända fotbollsspelare 

anordnas hälsoinriktade temadagar för förskolebarn och grundskoleelever. 

Lärprocessen sker genom innovativ samverkan – temadagar där barn och 

elever tillsammans med varandra får klappa kräldjur, krypa in i ett mörkt 

rum, ramla ner i en iskall vak, prova linedance och använda ett trangiakök. 

Det självständiga kunskapandet förstärks genom goda förebilder som 

inspirerar till att våga prova (b20-24). I samverkan med entusiastiska 

skolbibliotekarier och kända barnboksförfattare anordnas språkinriktade 

temadagar för grundskolelever. Lärprocessen sker genom innovativ sam-

verkan – bokprat tillsammans med varandra och med goda förebilder som 

inspirerar elever till egen läs- och skrivträning (b25-26). I samverkan mellan 

klasser anordnas byggtekniska temadagar för grundskoleelever. Lär-

processen sker genom innovativ samverkan – temadagar där elever till-

sammans med varandra utbyter byggtekniska idéer om hur olika husbyggen 

ska utformas, varav de mest hållbara idéerna förverkligas i byggandet av ett 

pappershus som offentligt visas upp för föräldrar på skolans Öppet hus 

(b41).  
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Utbytesresor som undervisningsmetod framträder inom kompetensområden 

som språk- och kommunikation samt teknik. Här formas självständigt 

kunskapande genom innovativ samverkan. I samverkan mellan 

träningsskolor i olika länder anordnas kommunikativa utbytesresor för elever 

i träningsskolan. Lärprocessen sker genom innovativ samverkan – utbytes-

resor där särskoleelever tillsammans med varandra utbyter kulturella bilder 

som offentligt visades upp på en stor internationell konstutställning (b32). I 

samverkan mellan skolor i olika länder anordnas fotbollstekniska utbytes-

resor för grundskoleelever. Lärprocessen sker genom innovativ samverkan – 

utbytesresor där elever tillsammans med varandra utbyter fotbollstekniska 

idéer om hur man tekniskt sett blir en världsspelare i fotboll, varav de mest 

hållbara idéerna förverkligas i en landskamp i fotboll mellan Norge och 

Sverige (b40). I samverkan mellan skolor i olika länder anordnas bygg-

tekniska utbytesresor för gymnasieelever. Lärprocessen sker genom 

innovativ samverkan – utbytesresor där elever tillsammans med varandra 

utbyter byggtekniska idéer om hur olika husbyggen ska utformas, varav de 

mest hållbara idéerna förverkligas i byggandet ett resurshus i Ghana och ett 

elevhälsocenter i Nicaragua och där framgångsrikt elevresultat offentligt 

visas upp för allmänheten i svensk press (b42, b29). 

 

Projektarbete som undervisningsmetod framträder inom kompetensområden 

som hälsa- och livsstil, språk- och kommunikation, företagsamhet samt 

teknik. Här formas självständigt kunskapande genom innovativ samverkan. I 

samverkan mellan skolor anordnas ett hälso- och livsstilsinriktade projekt för 

gymnasieelever. Lärprocessen sker genom innovativ samverkan – hälso- och 

livsstilsprojekt där idrottslärare, skolsköterskor, kuratorer, måltidspersonal 

och kostekonom i samverkan med varandra bedömer elevers hälsa och 

livsstil under tre år så att elever därigenom självständigt kan lära och 

reflektera över sin egen hälsa och livsstil (b57). I samverkan mellan 

gymnasieelever anordnas hälso- och livsstilsinriktade projektarbeten. Lär-

processerna sker genom innovativ samverkan – projektarbeten där elever 

enskilt eller tillsammans med varandra undersökt olika typer av hår, ungas 

bruk av sömnmedel, dansens betydelse för människan i Sverige och Senegal, 

samspelet mellan träningsform och konditionsresultat samt kommuners 

miljöarbete, och där framgångsrikt elevresultat offentligt kommuniceras i 

olika rapporter, i en bok samt vid en stor länskonferens om hållbar utveck-

ling (b75-80). I samverkan mellan en lärare och grundskoleelever anordnas 

språk- och kommunikationsinriktade projektarbeten. Lärprocessen sker 

genom innovativ samverkan – projektarbete där elever tillsammans med 

varandra med inspiration från en lärare anordnar en underhållande konst-

installation som offentligt visas upp för allmänheten på en marknad (b33). I 

samverkan mellan gymnasieelever anordnas språk- och kommunikations-

inriktade projektarbeten. Lärprocessen sker genom innovativ samverkan – 

projektarbete där elever tillsammans med varandra anordnar underhållande 
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föreställningar om hårfrisyrer, dansstilar, musikstilar och konstmode-

visningar som offentligt visas upp för allmänheten (b34-38). I samverkan 

med elever, intresseorganisationer och allmänheten anordnas olika företags-

inriktade projektarbeten. Lärprocesserna sker genom innovativ samverkan – 

elevprojekt där grund- och gymnasieelever tillsammans med varandra 

utbyter affärsidéer, varav de mest hållbara idéerna förverkligas i en jul-

marknad, i hushållsnära tjänster, i restaurangluncher, i författandet av en 

bok, i en julshow, i brödförsäljning, i insamling av pengar, i en danskurs som 

positivt förstärks - de pengar som eleverna tjänade gick till eleverna själva 

eller till humanitära ändamål (b44-50). I samverkan mellan gymnasieelever 

anordnas biotekniska projektarbeten. Lärprocessen sker genom innovativ 

samverkan – projektarbete där gymnasieelever tillsammans utbyter natur-

vetenskapliga idéer, varav de mest hållbara idéerna förverkligas i en 

experimentellt utformad ölbryggning och där framgångsrikt elevresultatet 

presenteras i en offentlig rapport (b39).  

Kompetenstävlingar 

I den samtida utbildningsdiskursen formas inte mentalitetstendensen genom 

förmedling av kunskaper utan genom kompetenstävlingar. I jämförelse med 

traditionell undervisning framträder undervisningsformen som ett indirekt 

stöd för utvecklandet av elevprestationer med inslag av kompetensutveck-

ling. 

 

Undervisningsformen är inte unik för Sverige utan finns förankrad i andra 

länder. Tolkningen grundar sig på att undervisningsformen inte bara 

arrangeras lokalt, regionalt och nationellt utan också i samverkan med andra 

länder och internationella organisationer. I diskursens värld framträder 

undervisningen i två olika former, dels kompetenstävlingar där alla erbjuds 

att delta, dels kompetenstävlingar där särskilt kvalificerade elever erbjuds att 

delta. Oavsett form sker lärprocessen genom frivillighet kombinerat med 

extern positiv bedömning. I vissa fall förstärks lärprocessen genom lek. På 

elevnivå antas undervisningsformen stödja elevers prestationsutveckling 

inom ämnesområden som hälsa- och livsstil, språk- och kommunikation, 

företagsamhet, natur och teknik och nutidsorientering.   

 

I samverkan mellan förskolor anordnas hälsoinriktade skidtävlingar för 

förskolebarn. Lärprocessen sker genom en skidtävling där alla som vill får 

delta och där alla barn som valt att delta i tävlingen tilldelades ett belönande 

diplom. Beteendet förstärks genom lek - rollspel där elever åkte Lilla 

Vasaloppet och drack blåbärssoppa (b51-53). I samverkan mellan olika 

klasser anordnas en hälsoinriktad hockeytävling för grundskoleelever. 

Lärprocessen sker genom en lagtävling där alla som vill får vara med och där 

den klass som vann tilldelades den symboliska utmärkelsen att få spela mot 
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ett lärarlag. Beteendet förstärks positivt genom lek – rollspel där elever klätt 

ut sig till Superhjältar (b54). I samverkan mellan skolor anordnas hälso-

inriktade fotbollstävlingar för grundskoleelever. Lärprocessen sker genom en 

skoltävling där alla skolor erbjuds möjlighet att delta och där de skolor som 

vann tilldelades belönande utmärkelser och priser (b63-64). I samverkan 

mellan skolor och landstinget anordnas en hälsoinriktad antiröktävling för 

gymnasieelever. Lärprocessen sker genom en partävling där alla som vill får 

delta och där de elever som vann tilldelades en resa till Island (b55-56).  

 

I samverkan mellan olika klasser anordnas kommunikativa läs- och 

skrivtävlingar för grundskoleelever. Lärprocessen sker genom en klass-

tävling i antal läsa sidor på en vecka och i bästa Pippiutstyrsel och där den 

klass som vann tilldelades en belönande utmärkelse. Beteendet förstärks 

genom lek - draktema med ansiktsmålning, drakdryck, drakmålningar och 

böcker om drakar samt Pippitema där man sjungit, ritat, läst och skrivit om 

Pippi Långstrump, och rollspel där elever och lärare klätt ut sig i Pippikläder 

och tillsammans firar Pippis födelsedag (b58-59). I samverkan mellan skolor 

och intresseorganisationer anordnas natur- och teknikinriktade tävlingar för 

grundskolelever. Lärprocessen sker genom klasstävling där alla skolor 

erbjuds möjlighet att delta i utformandet av en fungerande modell av 

människans blodomlopp och i utformandet av framtidens tidning och där de 

klasser som vann tilldelas belönande utmärkelser och priser (b65-66). I 

samverkan mellan skolor anordnas en el- och datatekniktävling för 

gymnasieelever. Lärprocessen sker genom en skol- och klasstävling där 

gymnasieelever tillsammans utbytte olika tekniska idéer om hur en racerbil 

byggd på solcellsenergi ska utformas, varav de mest hållbara idéerna 

förverkligades i konstruktionen av en funktionell racerbil och där den skola 

och klass som vann racertävlingen tilldelas belönande utmärkelser och priser 

(b43). 

 

I samverkan mellan olika ämneslärare anordnas tävlingar i nutidsorientering 

för grundskoleelever. Lärprocessen sker genom individuell tävling där 

ämneslärare i samverkan med varandra utser några särskilt kvalificerade 

elever som tilldelas Nobelpriset i litteratur, ekonomi, medicin och kemi/fysik 

samt fredspriset. Beteendet förstärks genom lek – rollspel där lärare och 

elever klätt ut sig till fina nobelpristagare och nobelgäster vilka medverkar i 

en Nobelprisutdelning och medföljande nobelmiddag (b69). I samverkan 

mellan skolor och TV anordnas tävlingar i nutidsorientering för grundskole-

elever. Lärprocessen sker genom en lagtävling där varje skola utser tre 

särskilt kvalificerade elever som får delta i en tävling och där de elever som 

vann tilldelas belönande utmärkelser och priser (b70-71). I samverkan 

mellan skolor och en organisation anordnas företagsinriktade tävlingar för 

gymnasieelever. Lärprocessen sker genom en individuell tävling där lärare i 

samverkan med varandra utser några särskilt kvalificerade elever som får 
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delta i en tävling och där de elever som vann tilldelas en belönande 

utmärkelse - Guldpenseln (b67). I samverkan mellan skolor och olika 

fristående organisationer anordnas kommunikativa skriv-, design- och 

reklamtävlingar för gymnasieelever. Lärprocessen sker genom en lagtävling 

där särskilt kvalificerade elever utses att delta och där de elever som vann 

tilldelas belönande utmärkelser och priser (b60-62). I samverkan mellan 

skolor och internationella organisationer anordnas en naturvetenskaplig 

olympiad för grundskoleelever och en programmeringsolympiad för 

gymnasieelever. Lärprocessen sker genom en lagtävling där särskilt 

kvalificerade elever utses att delta och där de elever som vann tilldelas 

belönande utmärkelser och priser (b68, b72-73).  

Extern bedömning 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom 

positiv extern bedömning där regering, kommuner, skolor, lärare och elever 

belönas för att ha arbetat framgångsrikt med personalfrågor, undervisnings-

frågor och elevresultat. 

 

På statlig nivå belönas regeringen för att ha arbetat framgångsrikt med 

personalfrågor. Belöningen kommer från Skolverket som tilldelar regeringen 

offentliga lovord för sin satsning på framgångsrika statsbidrag för att höja 

personaltätheten i förskolan (b90). På skolnivå belönas en skola för att ha 

arbetat framgångsrikt med samarbetsfrågor. Belöningen kommer från 

Myndigheten för skolutveckling som tilldelar en skola utmärkelsen 

”Idéskola” samt 50 000 kr i extra anslag för sitt framgångsrika samarbete 

med näringslivet (b91-92). På liknande sätt belönas skolor för att ha arbetat 

framgångsrikt med undervisning. Belöningen kommer från Skolverket som 

tilldelar en skola offentliga lovord för sin framgångsrika undervisning (b97). 

I skolverkets rapport omtalas den framgångsrika skolan med följande lovord:  

Arbetsmiljön är lugn och behaglig. Eleverna arbetar i egen takt. 

Lärarna är ständigt till hands för att vägleda och stötta eleverna. 

Eleverna trivs på skolan och är trygga. De är varsamma om skolan 

och skolans material. Nedskräpning och klotter är ytterst sällan 

förekommande. Umgänget mellan elever och elever och personal 

bygger på tolerans och respekt (b97).     

Belöningen kommer också från kvalitetsorganisationen Qualis som tilldelar 

en skola utmärkelsen ”Certifierad kvalitetsskola” för framgångsrik 

undervisning inom elva områden. Den framgångsrika skolan tilldelades 

högsta betyg inom kvalitetsområden som trygghet och trivsel, kunskaper och 

färdigheter samt image (b98-99). Belöningen kommer även från andra 

intresseorganisationer som tilldelar skolor och i ett fall även en lärare 
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utmärkelser och pengar för sin framgångsrika undervisning inom kom-

petensområdet hälsa och livsstil (b96) och teknik (b93-95).  

 

På kommunal nivå belönas kommuner för att ha arbetat framgångsrikt med 

elevers resultat. Belöningen kommer från Skolverket som tilldelar ett par 

kommuner utmärkelsen ”Landets bästa niondeklassare” för framgångsrikt 

elevresultat. Kommunerna fick priset för att de var de enda orter i Sverige 

där samtliga elever i grundskolans avgångsklasser har full behörighet (b100). 

På elevnivå belönas elever för att ha arbetat framgångsrikt i skolan. Be-

löningen kommer från en stipendiefond som tilldelar några elever i grund-

skola och gymnasieskola 5000 kronor var i samband med en skolavslutning 

(b74).   

 

I diskursens värld formas mentaliteten också genom negativ extern 

bedömning där regering, skolverk, kommuner och skolor kritiseras för att ha 

arbetat mindre framgångsrikt med personalfrågor, undervisningsfrågor och 

elevresultat. 

 

På statlig nivå kommer kritiken från Riksrevisionen och lärarfacken som 

kritiserar regering och Skolverk för bristen på utbildande lärare (b101-102). 

På liknande sätt kritiserar Skolverket en friskola för bristen på utbildade 

lärare (b103). På kommunal nivå kritiserar rektor, fritidspedagoger och för-

skollärare kommuner för personalneddragningar i fritidsverksamhet och 

förskola med hänvisning till att man har barn i olika åldrar som behöver 

olika verksamhet för att utvecklas och lära och att man har många barn som 

behöver alternativa måltider på grund av religion och allergi (b104) samt att 

föräldrarnas tilltro, barnens säkerhet och samarbetet med skolan kommer att 

försämras (b105-107). På liknande sätt kritiserar föräldrar kommuner för 

personalneddragningar i grundskolan med hänvisning till att majoriteten av 

eleverna har åtgärdsprogram, ligger efter i matten och saknar grundläggande 

läs- och skrivträning (b108-110). Därtill kritiseras kommuner för att 

åsidosätta läraravtalet som kräver en positivt förstärkt löneutveckling (b111-

112). I diskursens värld kommer kritiken från Kommunrevisionen som i en 

ny revisionsrapport hävdar att skolutvecklingens koppling till lärarlönerna 

får underkänt. Enligt läraravtalet från år 2000 ska lärarnas löneökning 

kopplas till ökad kvalitet, effektivitet och produktivitet i skolan (b111). 

 

I några fall kommer kritiken från Skolverket som hävdar att skolverk-

samheten i en kommun inte bedrivs på det sätt författning och styrdokument 

säger, att analys och helhetsbegrepp saknades samt att skillnaderna mellan 

pojkar och flickors resultat är för stort. I diskursens värld får dock 

kommunen betyget Godkänt. Skolverket skriver: ”som helhetsbetyg är det 

svårt att ge mer än ett G” (b132). På annat håll kritiseras en kommun för att 

på felaktiga grunder placera elever i särskolan (b120). Liknande kritik 
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kommer också från föräldrar, intresseorganisationer och pressen vilka 

kritiserar kommuner för utformningen av särskilt stöd till enskilda elever 

(b121-125). På skolnivå kritiserar Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån 

och vissa intresseorganisationer med hänvisning till egna studier skolor för 

otydlig ledning, hög arbetsbelastning, buller och bristande arbetsro. Därtill 

kritiseras skolor för att generera oro och stress bland unga (b113-119). Kritik 

kommer också från utbildningsforskare som hävdar att var fjärde grundskola 

saknar betygskriterier i ett eller fler ämnen i årskurs åtta (b131) och att 

utvecklingssamtalen i skolan tenderar att betona beröm och undvika kritik 

(b129-130).  

 

Kritik mot mindre framgångsrikt elevresultat kommer från många håll och 

kan förenklat delas in i två förklaringsmodeller, dels en förklaringsmodell 

som pekar på skillnader mellan bra och dåliga skolor, dels en förklarings-

modell som pekar på brister i lärarkompetens och undervisningsformer. I de 

fall elevernas dåliga resultat förklaras bero på skillnader mellan bra och 

dåliga skolor kommer kritiken från Skolverket som i sin halvårsrapport 

hävdar: ”Det är i de kommunala grundskolorna som minskningen märks 

mest, inte i de fristående skolorna” (b143). Kritiken kommer också från 

pressen som med utgångspunkt i kommunalstatistik hävdar: ”Det är mycket 

stora skillnader hur bra skolor klarar av att ge eleverna tillräckliga kunskaper 

inför gymnasiet” (b144).   

 

I de fall elevernas dåliga resultat förklaras bero på brister i lärarkompetensen 

kommer kritiken från utbildningsforskare som hävdar ”att elever har svårt att 

förstå lärarnas instruktioner. I många fall är det andra elever som får agera 

lärare och hjälpa de som inte förstår” (b 134). Kritiken kommer också från 

en högskolelärare som hävdar ”att lärarna inte vet vad de ska lära ut. De vet 

inte heller vilka mål eleverna ska nå” (b133).  

 

I de fall elevernas resultat förklaras bero på undervisningsformerna kommer 

kritiken från utbildningsforskare (b135-137) som hävdar att det ”ofta finns 

frågetecken och svårtydda ramar kring hur elevernas inflytande på studierna 

ska se ut i praktiken” (b135), ”att mycket tid försvinner under lektionerna” 

(b136) och att skolor präglas av ”dålig arbetsro, för långa arbetspass och 

stress inför prov” (b136) samt att elevernas försämrade resultat beror på 

betygsystemet där ”grund- och gymnasieskolan behöver ett nytt betygsystem 

som premierar ansträngning” (b137). Kritiken kommer också från lärarfacket 

som hävdar att nästan var femte elev aldrig läser böcker i skolan (b141), 

vilket bekräftas av en undersökning som visar att elever hämtar sin 

huvudsakliga information till sina skolarbeten från Internet (b142). Kritiken 

kommer även från en gymnasierektor som hävdar ”att flera av eleverna inte 

kan de grundläggande grammatiska reglerna. Sådant som de borde ha lärt sig 

på mellanstadiet” (b139). Kritiken kommer även från en student vid 
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universitetet som menar att glappet mellan kraven på gymnasiet och 

universitetet är för stort. Studenten säger: ”Det känns lite trist att det fattas så 

mycket. Grammatik är tråkigt men vi måste lära oss det” (b140). Kritiken 

kommer också från en gymnasieelev som säger ”då vi gick på högstadiet 

lärde vi sig väldigt lite, nästan ingenting, om kommunalkunskap. I stället för 

undervisning fick vi promenera tillsammans med läraren” (b138). 

Nya innovationer 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom nya 

utbildningspolitiska innovationer. De innovationer som framträder kan ses 

som en förstärkande utvidgning av en redan befintlig mentalitetsutveckling. 

De få motkrafter som finns är för svaga för att skapa en förändring. De nya 

innovationer som framträder är införande av lärarauktorisering, nya skol-

former, nya bedömningsformer samt en ny läsa-skriva-räkna-garanti.  

 

För att fler elever ska nå kunskapsmålen presenterar Skolverket den 

innovativa idén om införandet av lärarauktorisering. Orsaken anges vara att 

många elever inte klarar kunskapsmålet där var tionde elev lämnar 

grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet (b3). Trots att skolministern 

(s) i november 2005 säger sig vilja vänta med en lärarauktorisering tillsätter 

regeringen (s) ett par månader senare en utredare som ska utreda om och hur 

en lärarauktorisering kan utformas (b4). För att fler elever ska nå 

kunskapsmålen presenterar Skolverket på uppdrag av den socialdemokrati-

ska regeringen den innovativa idén om införandet av en ny gymnasieskola 

där dagens 140 kurser krymps till 30 och 18 ämnen till åtta och där de 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska göras mer elevattraktiva 

genom införandet av en ny lärlingsutbildning. Genom att fysiskt handskas 

med uppgifter på arbetsplatsen i stället för att läsa sig till dem antas elever 

bli mer motiverade att ta till sig kunskaper. Genom den starkare kopplingen 

till arbetslivet antas elever dessutom bli mer motiverade att inte hoppa av 

gymnasiet (b81-83).  

 

På liknande sätt presenterar en borglig riksdagspolitiker (m) den innovativa 

idén om införandet av en ny grundskola där grundskoleutbildningen ska 

göras mer elevattraktiv genom införandet av en ny lärlingsutbildning som 

stöd för skoltrötta högstadieelever (b84). För att fler elever ska nå kunskaps-

målen presenterar en kommun den innovativa idén om införandet av en 

sommarskola där elever som bedöms ligga nära godkänt i basämnena 

engelska, svenska och matematik ska får en andra chans att komma in på 

gymnasiet. Utmärkande för sommarskolan är att den inte i första hand riktar 

in sig på lågpresterande elever utan på elever som ligger nära målen (b19). I 

diskursens värld säger en lärare: ”Det här är ett urval av elever som bedöms 

ligga nära att få godkänt” (b19).  
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För att fler elever ska nå kunskapsmålen presenterar Skolverket den 

innovativa idén om införandet av obligatoriska nationella prov och skriftliga 

omdömen i årskurs 5 samt ett tidigareläggande av betyg, där nya 

bedömningsformer antas motivera elever till bättre elevresultat (b88). Som 

grund för påståendet hävdar Skolverket att ”betygen i den svenska skolan 

sätts senare än i många andra länder som uppvisar bättre resultat. Betygen 

bör därför införas i årskurs 7 och inte som idag sättas först i årskurs 8” (b88). 

Skolverkets förslag stöds av den borgliga alliansen, som vill ha betyg från 

sjätte klass, men motsägs av socialdemokraterna som i stället vill nöja sig 

med de individuella utvecklingsplaner som nyligen införts, och som till 

skillnad mot betyg sägs vara framåtsyftande (b89). För att fler elever ska nå 

kunskapsmålen presenterar en borgerlig skolpolitiker (fp) den innovativa 

idén om införandet av en läsa-skriva-räkna-garanti där elever och föräldrar 

får rätt till extra stöd. Detta förslag röstades ned av en socialdemokratisk 

majoritet (b85-87).  

En självständig valfrihet 
Den samtida mentalitetens tredje huvudtendens kan beskrivas som en 

självständig valfrihet för allas möjlighet till utveckling – såväl kommuner, 

skolor som individer. Trots att mentalitetsutvecklingen erhållit formell status 

genom lagstiftning kan den eventuellt betraktas som en konfliktfylld 

nyskapelse under utveckling. Därmed är dess framtida existens oviss. I den 

samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetsutvecklingen genom en im-

manent pedagogik i flera steg – lagstiftning, fri konkurrens om elevpengar, 

fria intresseval samt extern bedömning.   

Lagstiftning 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom 

lagstiftning där borgliga riksdagspartier tillsammans med miljöpartiet driver 

fram lagförändringar om generösare etableringsfrihet för friskolor att öppna 

förskolor. Att riksdagspartier på detta sätt driver fram lagförändringar är 

mycket ovanligt och sägs bero på att den socialdemokratiska regeringen inte 

lyckats nå enighet med miljöpartiet om friskolorna, och då valde miljöpartiet 

att ansluta sig till de borgliga (c1). De lagförändringar som de borgliga 

riksdagspartierna tillsammans med miljöpartiet driver fram innebär att 

kommuner blir skyldiga att bevilja tillstånd för fristående förskolor och ge 

dem bidrag om de uppfyller vissa grundläggande kvalitetskrav (c2)  

 

Efter en hetsig riksdagsdebatt (c2) presenterar riksdagen beslutet att från den 

1 juli 2006 kan kommuner inte längre neka fristående förskolor bidrag så 

länge verksamhetens grundläggande kvalitetskrav uppfylls och att den är 

öppen för alla barn (c3). Då riksdagsbeslutet generellt ogillas av social-
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demokratiska skolpolitiker (c4) framträder i diskursvärlden olika former av 

motmakt vars mål är att motverka en alltför generös etableringsfrihet för att 

därigenom bevara en stark kommunal organisation. En motståndare till den 

allt generösare etableringsfriheten är den socialdemokratiska statsministern 

som säger: ”Vi ska acceptera friskolor men inte till priset av att de slår 

sönder den kommunala organisationen” (c5) 

 

För att motverka en alltför generös etableringsfrihet presenterar den 

socialdemokratiska regeringen beslutet att tillsätta en utredare med uppdrag 

att se över hur villkoren för friskolebolag och religiösa friskolor kan skärpas 

(c5-6). I samma anda beslutar Skolverket att avslå en ansökan om att få 

ombilda en kommuns enda gymnasium till en friskola (c7-9). På liknande 

sätt försöker även vissa kommuner motarbeta det nya riksdagsbeslutet 

genom att formulera nya lokala regler. Exempelvis ansöker ett personal-

kooperativ bestående av ett antal dagmammor om att få starta en enskild 

förskola med verksamhetsidén att barnen ska ges trygghet i harmonisk miljö 

i närheten av djur och natur. Innan riksdagsbeslutet avslås ansökan av 

kommunen med motiveringen det inte fanns något behov av ytterligare 

barnomsorgsplatser (c10). Efter riksdagsbeslutet ansöker personal-

kooperativet återigen om att få öppna sin förskola med samma verksamhets-

idé som tidigare. Denna gång avslås inte ansökan, däremot omformuleras 

motståndet till verksamheten med en ny regel som försvårar etableringen. I 

stället för hänvisa till att behov av nyetablering inte finns, ställer man nu 

krav på att de hästar som finns på lantgården måste flyttas, vilket motiveras 

med att allergirisken är för stor för barnen. Till historien hör att 

dagmammorna under många år haft kommunala dagbarn på samma lantgård 

med samma hästar (c11-12). Trots olika försök att motarbeta det nya 

riksdagsbeslutet (c13-15) tvingas kommuner vart efter att anpassa sig till den 

nya lagstiftningen (c16-18).  

Fri konkurrens om elevpengar 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom fri 

konkurrens om elevpengar, som skapats till följd av ett stort intresse för 

friskoleetablering. Under första kvartalet 2006 fick Skolverket in 366 

ansökningar om att få öppna nya friskolor, främst fristående gymnasieskolor 

men även fristående för- och grundskolor samt en och annan fristående 

särskola (c19). Vart efter som den fria konkurrensen om elevpengar hårdnar 

beslutar kommuner och fristående skolor på var sitt håll att utveckla skolan 

genom att satsa pengar på marknadsföring. Initialt presenterar en kommun 

beslutet att satsa pengar på att marknadsföra kommunens gymnasieprogram 

(c20) och att utforma tydliga utbildningsprofiler som ett sätt för kommunen 

att bättre klara den ökade konkurrensen från framväxande friskolor (c21). 

Förhållningssättet förstärks av Skolverket som avstyrker fortsatt riksintag för 
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en skolas hotell- och restaurangprogram. I stället för riksintag uppmanas 

skolan att själv marknadsföra sin utbildningsprofil (c22).  

 

Den utbildningsprofil som såväl kommunala som fristående skolor 

marknadsför inför gymnasievalet 2006 har alla en idrottsprofil - hockey 

(c23-24), innebandy (c25) armbrytar- och alpinidrott (c26) golf (c27) eller 

allmän idrottsinriktning (c28-29). Därtill marknadsför en kommunal 

gymnasieskola en utbildningsprofil mot medieproduktion och musikteater 

(c30) samt hälsa (c31). Vart efter som den lokala konkurrensen om elev-

pengar hårdnar beslutar allt fler kommunala och fristående skolor att 

utveckla skolan genom att ”vässa” sina utbildningsprofiler. I diskursens 

värld lanserar en kommunal skola med hälsa som profil en ny vässad elev-

attraktiv namnändring – vård och hälsocollege (c32). På motsvarande sätt 

lanserar en friskola med idrott som profil en ny vässad elevattraktiv profil – 

läxfrihet och dubbelt så mycket idrott som vanliga skolor (c33). Vart efter 

som den fria konkurrensen om elevpengar hårdnar börjar allt fler 

kommunala och fristående skolor att utveckla skolan genom att marknads-

föra sin skolmiljö. I diskursens värld presenterar en kommun beslutet att 

införa elevattraktiva informationsdagar för blivande gymnasieelever för att 

de ska få uppleva stämningen i skolan. De blivande eleverna inbjuds till 

mingel och musik samtidigt som de guidas runt i skolan av elever som redan 

går där (c34). På annat håll presenterar en friskola beslutet att byta lokaler 

för att frigöra pengar som kan användas till förbättrad tillgång på 

Internetteknik och till att servera stans bästa skollunch (c35).  

 

Vart efter som den fria konkurrensen om elevpengar hårdnar börjar allt fler 

kommunala och fristående skolor att utveckla skolan genom att marknads-

föra tillsättningen av ny skolpersonal. Vid marknadsföringen av nya 

skolledare framträder den formella kompetensen lika viktig som skol-

ledarens personliga intresse för skolans profil (c36-37). Vid marknads-

föringen av nya lärare framträder lärarens intresse för skolans profil som 

viktigare den formella lärarkompetensen. Ett exempel är när en skola 

marknadsför tillsättningen av en lärare som rekryterats att leda under-

visningen vid ett nytt hockeygymnasium. I marknadsföringen av läraren 

framhåller skolans rektor att lärares yrkeskompetens baseras på att han är en 

gammal hockeyspelare som under de senaste åren tränat ett ungdomslag. Till 

yrket anges den tillsatta läraren vara brandman (c38).  

Fria intresseval 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom fria 

intresseval, där det regionala utbudet inför gymnasievalet 2006 uppgick till 

54 olika gymnasieprogram - alla med sin egen profil (c39, c41). Som stöd 

för sitt fria intresseval till gymnasiet 2006 uppmuntras elever av studie-
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vägledare att försöka välja efter intresse. För att eleverna ska kunna bilda sig 

en uppfattning om vilken utbildning de ska välja erbjuds alla elever ett 

intressetest (c40). 

 

Utifrån en analys av elevernas fria intresseval till gymnasiet 2006 

framkommer två kategorier av kvalificerat intresseval, dels ett personligt 

intresse att läsa vidare på högskolan, dels ett personligt intresse att börja 

arbeta efter gymnasiet. I diskursens värld har den förstnämnda kategorin 

med intresse att läsa vidare valt program som samhällsprogrammet, 

naturvetarprogrammet eller ledarskapsprogrammet medan den sistnämnda 

kategorin med intresse att börja arbeta efter gymnasiet valt program som 

byggprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet. Gemensamt för de 

två kategorierna är att eleverna sökt utbildningarna utifrån ett 

konkurrenskraftigt (ekonomiskt) intresse av ett framtida jobb (c41-42). I 

analysen framträder även en tredje kategori bestående av mindre kvalifi-

cerade intresseval. Utmärkande för denna kategori är att eleverna valt 

kortsiktigt med betoning på ett personligt intresse i nuet. I diskursens värld 

har denna kategori valt teaterprogrammet, idrottsprogrammet samt en 

textillinje i Göteborg. Gemensamt för denna kategori är att eleverna inte sökt 

utbildningarna utifrån ett konkurrenskraftigt (ekonomiskt) intresse av ett 

framtida jobb. I stället har eleverna sökt utbildningarna utifrån ett personligt 

intresse i nuet. Exempelvis uppger de elever som valt teaterprogrammet att 

målet med utbildningen är att ha roligt och få utlopp för sina känslor. 

Däremot tror eleverna inte på ett framtida yrke inom teatern (c43). En elev 

med exceptionell talang för innebandy avstod från möjligheten att utvecklas 

på elitnivå inom Riksinnebandygymnasiet för att i stället nå sin 

innebandydröm – att spela för en lokal klubb (c44-45). Den elev som sökt 

folkhögskolans textillinje i Göteborg uppger att målet med utbildningen är 

att komma bort från Umeå och flytta till favoritstaden Göteborg. Däremot 

tror inte eleven på ett framtida yrke inom sömnad och design (c46).  

 

För att tillgodose elever de utbildningar de är intresserade av anpassas 

antalet utbildningsplatser på gymnasiet till den lokala efterfrågan av en viss 

utbildning. I analysen av det fria intressevalet till gymnasieintagningen 2006 

framkommer att de praktiska gymnasieprogrammen lockat flest elever, 

samtidigt som intresset för de teoretiska programmen minskat. Bygg-

programmet var den utbildning som hade flest antal sökande (c47-49). För 

att positivt förstärka elevernas självständiga valfrihet till gymnasiet 

tillgodoses den faktiska efterfrågan av antalet utbildningsplatser på bygg-

programmet (c50). Beslutet presenteras av en kommunal gymnasiechef som 

med hänvisning till uppdraget säger: ”Vårt uppdrag är att se till att det finns 

de utbildningar som eleverna eftersöker” (c50). På motsvarande sätt utökar 

även andra kommuner antalet platser på byggprogrammet, samtidigt som 

antalet platser på mindre populära gymnasieprogram på motsvarande sätt 
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minskas ner (c51).   

Extern bedömning 

I den samtida utbildningsdiskursen formas mentalitetstendensen genom 

positiv extern bedömning där elever belönas för framgångsrik arbets-

marknadskompetens. Belöningen kommer från en intresseorganisation som 

tilldelar framgångsrika elever på väg ut på arbetsmarknaden en resa till New 

York samt en Ipod (c52). I diskursens värld formas mentaliteten även genom 

negativ extern bedömning där en mindre framgångsrik valfrihets-reform 

kritiseras. Till skillnad från de två övriga mentalitetstendenserna är kritiken 

här riktad mot själva reformen och dess konsekvenser, vilket gör att denna 

mentalitetstendens vilar på osäker grund – den kan komma att förstärkas 

eller försvagas.     

 

Kritiken mot valfrihetsreformens konsekvenser kommer inte helt oväntat 

från socialdemokratiskt håll, där skolministern (s) med hänvisning till en 

rapport från Skolverket framhåller att valfrihetsreformen visat sig leda till 

ökad segregation och minskad likvärdighet mellan skolor. (c 53). Liknande 

kritik kommer från utbildningsforskare som med hänvisning till forskning 

framhåller att valfrihetsreformen leder till ökad segregation och minskad 

likvärdighet mellan elever (c54-55). Enligt utbildningsforskarna får svenska 

elever ingen likvärdig utbildning då lärartäthet och antalet behöriga lärare 

varierar mellan skolorna (c54) och där villkoren för elevers utbildningsval 

har förändrats. Valmöjligheterna i den nya gymnasieskolan gör att vissa 

elevgrupper gynnas medan andra missgynnas. Elever som saknar någon att 

diskutera med har svårt att hantera valfriheten medan de elever som har höga 

betyg och någon att bolla utbildningsidéer med gynnas av nya valfriheten. 

Dessa elever väljer ofta kurser som gör deras utbildning mer konkurrens-

kraftig (c55). Kritiken kommer också från byggfacket som framhåller att 

valfrihetsreformen leder till att kommuner anpassar sina utbildningsplatser 

till elevers intresseval och inte till marknadens behov av arbetskraft (c56). 

Enligt Byggfacket är det ”fel att utöka antalet platser på byggprogrammet i 

Lycksele. Det finns redan tillräckligt många arbetslösa byggarbetare. I stället 

kanske gymnasieskolorna skulle fundera på att skapa utbildningar som riktar 

sig till de yrken som efterfrågas” (c56). En annorlunda kritik kommer från 

”Föräldrarörelsen för ökad valfrihet inom barnomsorgen” som framhåller att 

valfrihetsreformen är orättvis och bör utökas mot större valfrihet för 

föräldrar att välja barnomsorg (c57-59). Enligt föräldrarörelsen är det 

”orättvist att en heltidsplats i förskolan subventioneras med 120 000 av stat 

och kommuner medan den som kan lösa barnomsorgen till exempelvis i 

hemmet eller på något annat sätt inte får något stöd alls” (c57).  
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En sammanfattande tolkning 
I analysen och tolkningen av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden 

framträder en samtida mentalitet innehållande tre huvudtendenser - en 

likställd samhörighet, ett självständigt kunskapande samt en självständig 

valfrihet. För mig framträder de två första tendenserna som dominerande, 

medan den senare framträder som en nyskapelse. Den samtida mentaliteten 

formas genom en immanent pedagogik på tre nivåer: Ramar -> Process -> 

Resultat (jmf Dahllöf, 1967; Lundgren, 1972 m fl) Resultatet åskådliggörs 

grafiskt i figuren nedan: 

   
Mentalitet & 

pedagogik  

Likställd samhörighet 

 

Självständigt 

kunskapande  

Självständig 
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Extern bedömning 
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Figur 2. Figuren visar min hermeneutiska tolkning av mentalitetens och pedagogikens 

utveckling året innan valet 2006. Mentalitetsutvecklingens huvudtendenser anges överst. 

Nedan för dessa anges den för tiden karaktäristiska immanenta pedagogiken och hur den på 

olika samhällsnivåer formar den samtida mentaliteten till vad den är.  

 

På den första pedagogiska nivån kan barnkonvention och lagstiftning ses 

som en pedagogisk ram som möjliggör likställd samhörighet för alla 

individer. Vidare kan fler behöriga lärare med individuella löner ses som en 

pedagogisk ram som möjliggör ett självständigt kunskapande för alla elever. 

Därtill kan lagstiftning ses som en pedagogisk ram som möjliggör själv-

ständig valfrihet för allas möjlighet till utveckling.  

 

På den andra pedagogiska nivån kan informativ samverkan och den 

medföljande likabehandlingsplanen ses som en pedagogisk process med mål 

att förändra traditionella tankesätt och handlingsmönster till förmån för mer 

likställda tankesätt och handlingsmönster. Vidare kan innovativ samverkan 

och kompetenstävlingar ses som pedagogiska processer med mål att stödja 

elevers självständiga kunskapande. Därtill kan fri konkurrens om elevpengar 

och fria intresseval ses som pedagogiska processer med mål att främja en 

självständig valfrihet för alla.  

 

På den tredje pedagogiska nivån kan extern bedömning ses ett pedagogiskt 

resultat med syfte att positivt förstärka önskvärda beteenden alternativt 

negativt förstärka icke önskvärda beteenden. Vidare kan nya utbildnings-

politiska innovationer ses som olika försök att medvetet forma ett nytt och 
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mer önskvärt beteende (resultat) genom att omsorgsfullt konstruera ett 

program med gradvisa förändringar. 

 

I detta kapitel har verksamma utbildningsdiskurser i samtiden beskrivits. 

Beskrivningen är ett resultat av en strukturell textanalys och en hermeneutisk 

tolkning av nyhetsartiklars innebörd året före valet 2006. För att generera en 

ny, annorlunda och bättre förståelse (jmf Ricoeur, 1993; Kristensson Uggla, 

2005, s 31) av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden kommer jag i 

nästa kapitel att tillgripa en kritisk diskursanalys där beskrivningen av 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden kommer att relateras till en 

förklarande kontext bestående av de tre utvecklingsteorier som tidigare 

beskrivits i kapitel tre.   
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V. DISKURSEN FÖRKLARAS 
För att generera en ny, annorlunda och bättre förståelse (Ricoeurs, 1993; 

Kristensson Uggla, 2005, s 31) kommer beskrivningen av verksamma 

utbildningsdiskurser i samtiden i detta kapitel att kritiskt relateras till en 

förklarande kontext bestående av tre utvecklingspsykologiska teorier 

(Skinner, 1973, 2008; Piaget, 1974, 1976, 2006; Vygotsky, 1978, 1995, 

2001). Den kritiska diskursanalysen bygger på antagandet att diskursen som 

verk inte bara kräver en beskrivning (kapitel fyra) utan också en förklaring 

som förmedlar förståelsen (Ricoeur, 1993). I likhet med all diskursanalys är 

tanken att språkliga tecken (text) bara får sin betydelse i relation till andra 

språkliga tecken (kontext) och inte i relation till verkligheten som sådan (jmf 

Adenling, 2007, s 21-22). Detta förhållande mellan texter – där den värld om 

vilken man talar – har skapat texternas kvasivärld, det vi kallar litteraturen 

(Ricoeur, 1993, s 37). I en skriftkultur kan den omgivande världen så totalt 

döljas av texternas kvasivärld att världen själv upphör att vara något man 

kan hänvisa till när man talar (Ricoeur, 1993, s 37-38). Texternas kvasivärld 

(Ricoeur, 1993) kan liknas med den textbaserade verklighet som Säljö 

(2000) skriver om: Att textbaserade verkligheter ”är varierade och 

kulturspecifika medierande modeller av omvärlden” (Säljö, 2000, s 196). 

 

Den kritiska diskursanalysen har genomförts systematiskt med utgångspunkt 

i beskrivningen av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden (kapitel fyra). 

Som utgångspunkt för den kritiska diskursanalysen ställdes frågan: Om, hur 

och på vilket sätt kan de utvalda utvecklingsteorierna var för sig eller 

tillsammans förklara verksamma utbildningsdiskurser i samtiden? Med andra 

ord: Hur kan den mentalitet och den pedagogisk som framträder året före 

valet 2006 förklaras i ljuset av de valda utvecklingsteorierna? Utfallet av den 

kritiska diskursanalysen beskrivs och diskuteras nedan, där varje underrubrik 

motsvaras av den immanenta pedagogik som framträder i kapitel fyra. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande tolkning. 

Barnkonvention och lagstiftning 
Barnkonvention och lagstiftning kan ses som både en kompetensutvecklande 

och en prestationshöjande immanent pedagogik som utan hänsyn till 

utbildningsprocessen kan förklaras av såväl Piaget, Skinners som Vygotskys 

teori. Tolkningen bygger på följande resonemang:    
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Barnkonvention och lagstiftning kan i ljuset av Piagets (1974) teori ses som 

att samhället formas och förändras av systemet av sociala samspel, där 

förekomsten av regler bevarar viktiga värden och gör dem ofrånkomliga och 

obligatoriska. De regler som framträder i diskursens värld är barnkonvention 

och lagstiftning vars funktion är att bevara värden som likställd samhörighet 

och självständigt valfrihet.      

 

Barnkonvention och lagstiftning kan i ljuset av Skinner (1973) teori ses som 

att samhället formas och förändras genom en långsam eller avsiktligt 

utformad process där människans kulturella sedvänjor bildar de rådande 

omständigheter som omger människan. Medan barnkonventionen och med-

följande lagstiftning kan ses som en långsam historisk process för ökad 

jämlikhet och demokrati, kan lagstiftning för ökad etableringsfrihet ses som 

en avsiktligt utformad process för att möjliggöra en framgångsrik utveckling 

för alla – såväl skolutveckling som personlig utveckling. I den mån barn-

konvention och tvingande lagstiftning kan förmå människor att upprätthålla 

dessa sedvänjor kan kulturen ses som självuppehållande.  

 

Barnkonvention och lagstiftning kan i ljuset av Vygotskys (1978) teori ses 

som att samhället formas genom en förhistorisk kulturprocess med rötter i 

två kulturella beteendeformer – användningen av redskap och användningen 

av språk. Barnkonvention och lagstiftning är ett språkligt redskap som när 

det internaliseras ger människan förmågan att hantera sitt beteende så att det 

återspeglar den omgivande kulturen både till innehåll och till form.  

Fler behöriga lärare med individuella löner 
Fler behöriga lärare kan ses som både en kompetensutvecklande och en 

prestationshöjande immanent pedagogik som utan hänsyn till utbildnings-

processen kan förklaras av såväl Piaget, Skinners som Vygotskys teori. Men 

om man tar hänsyn till utbildningsprocessen så kan kravet på fler behöriga 

lärare bäst förklaras av Piagets och Skinners teori. Tolkningen grundar sig på 

följande resonemang:  

 

Fler behöriga lärare kan i ljuset av Piagets (1976) teori ses som att lärare ska 

ha lärarutbildning. Om läraren ska kunna praktisera de pedagogiskt aktiva 

metoderna måste läraren utbildas och fostras intellektuellt och moraliskt. Det 

som krävs är en universitetsutbildning på elitnivå i fråga om kunskap om 

elevers utvecklingspsykologiska förlopp och om läroämnet. Dessutom är det 

viktigt att läraryrket uppvärderas, särskilt på de lägre skolnivåerna. Lärarnas 

insatser måste uppskattas till dess rätta värde, så att det inte blir brist på 

lärare. I diskursens värld ställs krav på fler behöriga lärare, främst förskol-

lärare. Det finns också idéer om en framtida lärarauktorisering. I Piagets 

(1976) skola ska läraren sluta vara föreläsare och i stället fungera som 
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inspiratör för att skapa situationer där eleven kan utforska och bygga upp de 

grundförutsättningar som behövs samt att organisera situationer som tvingar 

eleven att tänka efter och att kontrollera sina förhastade lösningar. I 

diskursens värld fungerar läraren som en inspiratör som i samverkan med 

andra vuxna organiserar situationer för elevers självständiga kunskapande. I 

Piagets (1976) skola åläggs läraren en ny vägledande uppgift, nämligen att 

upptäcka, utveckla och bedöma barns individuella anlag med sikte på högre 

studier eller andra former av yrkesverksamhet. I diskursens värld framträder 

den nya vägledande uppgiften på två ställen, dels i samband med 

kompetenstävlingar och dels i samband med fria intresseval.    

 

Fler behöriga lärare kan i ljuset av Skinners (2008) teori ses som att lärare är 

delegerade specialister med en specialiserad uppsättning av personliga 

förstärkare och kodifierade omständigheter. I Skinners (2008) skola ingår i 

lärarens uppgifter att elever ska förmås engagera sig i nya beteendeformer 

och i specifika former vid speciella tillfällen. Det handlar inte bara om att 

lära eleven vad han/hon ska göra utan lika mycket om att syssla med 

sannolikenheten att lämpligt beteende verkligen ska uppstå vid rätt tidpunkt. 

Undervisningen ska vara individualiserad, där var och en ska kunna arbeta 

på sin egen nivå och gå framåt så fort han kan. I diskursens värld framträder 

det beskrivna förhållningssättet i samband med kompetenstävlingar. I 

Skinners (2008) skola betraktas läraren som otillräcklig när det gäller den 

akademiska inlärningen av kvalificerat verbalt beteende. Läraren kan leda 

eleven men inte arrangera de slutbetingelser som etablerar en akademisk 

inlärning av kvalificerat verbalt beteende. I stället måste arbetsformerna i 

klassrummet revideras för en mekaniserad undervisning där lärare tar stöd av 

undervisningsmaskiner som med nödvändighet arrangerar de förstärknings-

betingelser som främjar den akademiska inlärningen av verbalt kvalificerat 

beteende. I diskursens värld framträder inte någon mekaniserad undervisning 

på det sätt Skinner beskriver det. Däremot kan användningen av dator ses 

som en mekaniserad undervisning där en undersökning visade att elever 

hämtar sin huvudsakliga information till sina skolarbeten från Internet. I 

relation till Internet kan läraren ses som otillräcklig.     

 

Fler behöriga lärare kan i ljuset av Vygotskys (1978) teori ses som att lärare 

är nödvändiga för att lärandet i skolan ska vara ”good learning” vilket är en 

pedagogik som orienterar sig mot ett proximalt lärande. Barn kan bara 

överskrida sin aktuella utvecklingsnivå genom ett guidat stöd från vuxna. I 

Vygotskys (1978) skola ingår i lärarens uppgifter att kartlägga elevens 

proximala utvecklingsnivå, genom att fastställa två nivåer – vad barnet kan 

på egen hand (den aktuella utvecklingsnivån) och vad barn kan tillsammans 

med en vuxen (den proximala utvecklingsnivån). I lärarens uppgifter ingår 

också att guida eleven genom att ställa ledande frågor eller genom att visa 

hur problemet ska lösas eller genom att läraren initierar lösningen på 
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problemet och eleven fullföljer det eller löser det tillsammans med andra 

elever. I diskursens värld framträder inte någon proximal pedagogik på det 

sätt som Vygotsky beskriver det.   

 

Individuella löner kan ses som en prestationshöjande immanent pedagogik 

som utmärks av frihet, konkurrens och extern bedömning. Den utvecklings-

teori som bäst kan förklara förekomsten av individuella löner är Skinners 

teori. Tolkningen bygger på följande resonemang:  

 

Individuella löner kan i ljuset av Skinners (2008) teori ses som en 

behavioristisk metod som ska motivera skolpersonalen till ökad skolkvalitet 

(att främja en framgångsrik skola med hög kvalitet), ökad effektivitet (att få 

elever att lära på kortare tid och med mindre ansträngning och där eleverna 

ska förbli intresserade av inlärningsmaterialet) och ökad produktivitet (att 

lärare kan undervisa fler elever än tidigare). Individuella löner kan ses som 

ett sätt att förmå lärare att engagera sig i nya beteendeformer. Det handlar 

inte om att lära eller tala om vad läraren ska göra, utan om att syssla med 

sannolikheten att lämpligt beteende verkligen uppstår. Individuella löner 

som immanent pedagogik kan inte förklaras med hjälp av Piagets teori. 

Pedagogiken kan inte heller förklaras med hjälp av Vygotskys teori. 

Informativ samverkan och likabehandlingsplaner 
Informativ samverkan kan ses som en kompetensutvecklande immanent 

pedagogik som utmärks av värdeinformation och samarbete med andra. 

Likabehandlingsplanen kan ses som en utbildningsplan som bevarar värdet 

likställd samhörighet för alla individer, och som lägger en solid grund för en 

prestationshöjande immanent pedagogik. Om inte människor skulle 

behandlas lika och få samma möjligheter skulle bedömningen av människors 

prestationer omöjliggöras. Den utvecklingsteori som bäst kan förklara 

utbildningsprocessen informativ samverkan och den medföljande lika-

behandlingsplanen är Piagets kognitiva teori. Tolkningen bygger på följande 

resonemang: 

 

Informativ samverkan kan i ljuset av Piagets (1974) teori ses som de sociala 

samspel som formar och förändrar samhället, där språkliga tecken tjänar till 

att överföra de värden och regler som samhället vill bevara. I diskursens 

värld överförs och bevaras värdet likställd samhörighet för alla individer 

samt medföljande regler. Informativ samverkan kan i ljuset av Piagets 

(1976) teori ses som att lärarna organiserar situationer som får eleven att 

tänka efter och att kontrollera sina förhastade lösningar. I diskursens värld är 

läraren utbytt mot andra pedagoger (vuxna som barn) som inte bara får 

elever utan också vuxna att tänka efter och att kontrollera sina förhastade 

attityder. I likhet med Piagets (1976) föräldrasamverkan är målet att etablera 
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ett nära ömsesidigt informativt samarbete i syfte att komma till rätta med ett 

förväntat motstånd. I diskursens värld handlar informativ samverkan om en 

förutbestämd information om mänskliga rättigheter och medföljande 

lagstiftning som ska förmedlas och förankras hos alla – vuxna som barn 

såväl inom som utanför skolan. Därmed syftar informativ samverkan till att 

informera och inspirera till nya sociala likställda attityder samt att informera 

om kravet på likabehandlingsplaner för att därigenom lägga en solid grund 

för senare utveckling. Då metoden enligt Piaget (1976) har visat sig fruktbar 

och nyttig för alla parter används metoden för att fostra ett helt folk till ett 

delvis nytt moraliskt tänkande med ett förutbestämt förhållningssätt – 

likställd samhörighet för alla individer. 

 

Likabehandlingsplanen kan i ljuset av Piagets (1976) teori ses som en metod 

som bevarar värdet likställd samverkan för alla individer. I diskursens värld 

är likabehandlingsplanen en ofrånkomlig undervisningsmetod för skolor att 

förhålla sig till både för att främja jämlikhet och demokrati men också för att 

motverka kränkande behandling och diskriminering. I likhet med Piagets 

undervisningsmetod för moralisk fostran bygger likabehandlingsplanen på 

känslan av en ömsesidig respekt, vilket är en känsla som bara kan utformas 

mellan två jämbördiga individer. I såväl diskursvärldens skola som i Piagets 

skola förkastas all vuxen maktutövning. I stället förordas ett socialt samspel 

mellan eleverna själva, det vill säga ett självstyre som drivs så långt som 

möjligt och som antas leda till en dubbelsidig utveckling av personligheten – 

självpåtagen självdisciplin och respekt för andra. Den uppfostrande 

betydelsen av att uppleva ömsesidig respekt mellan två jämbördiga individer 

och att använda metoder grundande på ett socialt regelspel som barnen själva 

organiserat emellan sig, är enligt Piaget (1976) att man låter dem utarbeta de 

regler och utveckla den disciplin som han/hon ska underkastas och som de i 

handling själva funnit nödvändig istället för att få den påtvingad i färdigt 

skick. Likabehandlingsplanen kan ses som en grundförutsättning i lärarens 

vägledande uppgift att upptäcka, utveckla och bedöma barns anlag. För att 

vara säker på att det är det individens anlag som analyseras måste övriga 

sociala och kulturella villkor vara lika för alla individer.   

 

Informativ samverkan kan i ljuset av Skinners (2008) teori ses som en 

behavioristisk metod för konstruktionen av sociala beteenden. Genom att 

arrangera samarbete förbereds människor var för sig för sin del i en 

gemensam prestation. Genom att konstruera olika sociala förhållanden kan 

människor tränas att samordna sitt beteende i en gemensam uppgift med stor 

precision. I diskursens värld är den gemensamma uppgiften att informera 

och inspirera varandra till ett delvis nytt moraliskt beteende – likställd 

samhörighet för alla individer. Däremot kan Skinners teori inte på något 

enkelt sätt förklara likabehandlingsplanen som metod för moralisk fostran. 

För Skinner (2008) handlar moralisk fostran om att medvetet forma ett 
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önskvärt beteende genom att omsorgsfullt konstruera ett program med 

gradvisa förändringar av förstärkningsbetingelser. I diskursens värld är 

likabehandlingsplanen ett program för lika behandling, huruvida 

programmet innehåller instruktioner om gradvisa förändringar av 

förstärkningsbetingelser framträder inte i mitt textmaterial.           

 

Informativ samverkan kan i ljuset av Vygotsky (1978) teori ses som ett 

uttryck för att lärandet är en social och kommunikativ process. Det är bara i 

interaktion och kommunikation med andra människor som lärandet sker. 

Genom språket transformeras hela den psykologiska processen till högre 

funktioner som gör att människor erhåller förmågan att uppfatta världen 

genom språket för att därigenom uppnå uppsatta mål. I diskursens värld är 

målet att ömsesidigt informera varandra till ett delvis nytt moraliskt 

förhållningssätt – likställd samhörighet för alla individer. Däremot kan 

Vygotskys teori inte förklara likabehandlingsplanen som metod för moralisk 

fostran då den inte kan relateras till barns proximala lärande på det sätt 

Vygotksy beskriver den pedagogiska situationen. För Vygotsky (1978) hand-

lar moralisk fostran förutom den språkliga internaliseringen om betydelsen 

av vuxnas förhållningssätt och barns förmåga att imitera en mängd 

handlingar som går bortom gränserna för deras egen kapacitet. Vygotsky 

lyfter också fram leken som metod för moralisk fostran. I leken prövas 

framtida vuxna roller och värderingar som internaliseras. I Vygotskys teori 

framträder inte heller tesen att barn och vuxna ska uppfattas eller behandlas 

som socialt och kulturellt likställda individer med ett likartat socialt ansvar.   

Innovativ samverkan och kompetenstävlingar 
Innovativ samverkan kan ses som en kompetensutvecklande immanent 

pedagogik som utmärks av intressefrihet och samarbete med andra. Den 

utvecklingsteori som bäst kan förklara utbildningsprocessen innovativ 

samverkan är Piagets teori. Tolkningen bygger på följande resonemang:  

 

I ljuset av Piagets (1976) teori kan innovativ samverkan ses som en aktivt 

problemlösande undervisningsmetod, där betoningen ligger på elevers 

spontana utforskande och där varje sanning som ska läras in återupptäcks 

eller åtminstone rekonstrueras av eleven i stället för att bara förmedlas till 

honom/henne. I diskursens värld är självständigt kunskapande tillsammans 

med andra elever viktigt, vilket i ljuset av Piagets (1976) teori kan ses som 

att de logiska operationerna inte är något som individen åstadkommer bara 

på egen hand, utan som förutsätter absolut samarbete och växelverkan 

mellan individer, främst mellan eleverna själva. Det som fordras är en 

gruppatmosfär där man tillsammans med andra aktivt forskar, experiment-

erar och diskuterar. Bakgrunden till Piagets (1976) resonemang är tesen att 

skolan måste åta sig ansvaret att garantera varje människa sätt att få utveckla 
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sina mentala anlag helt och fullt. Skolan måste åta sig förpliktelsen att 

varken förstöra eller förspilla någon av de möjligheter människan bär på och 

som samhället kan dra fördel av istället för att förkväva en del väsentliga 

delar av mänsklig begåvning och låta andra gå helt förlorande. I likhet med 

Piagets (1976) teori är diskursvärldens lärare inte föreläsare som överräcker 

redan färdiga lösningar på problemen utan inspiratörer som skapar 

situationer som betonar elevers eget utforskande och egna ansträngningar 

och som får eleven att tänka efter och att kontrollera sina förhastade 

lösningar. I likhet med Piagets (1976) teori är ämnesinnehållet i diskurs-

världens utbildningsprocess inte indelat i enskilda ämnen utan i 

ämnesområden som hälsa- och livsstil, språk- och kommunikation, företag-

samhet, teknik och natur samt nutidsorientering, vilket påminner om vikten 

av att tvärvetenskapa för att därigenom få fram fler innovatörer i sikte på ett 

vetenskapligt framåtskridande. I diskursens värld ska elever inte i första 

hand utveckla faktakunskaper utan färdigheter, vilket har likheter med 

Piagets (1976) teori där kunskapsmängden anses mindre viktig än arbetet 

med att själv kämpa sig fram till ett visst vetande, medan man forskar fritt 

och själv tar initiativ till att studera något. Det viktiga är enligt Piaget (1976) 

att eleverna får tillägna sig olika metoder som de har nytta av hela livet - 

som samarbete, spontat utforskande, experimenterande och olika former av 

kommunikation. Det som ytterligare relaterar diskursens värld till Piagets 

(1976) teori är betoningen på förskoleundervisningens växande betydelse 

som förberedande undervisning.  

 

I ljuset av Skinners (2008) teori kan innovativ samverkan ses som en 

behavioristisk metod för konstruktionen av sociala beteenden. Genom att 

arrangera samarbete förbereds människor var för sig för sin del i en 

gemensam prestation. Genom att konstruera olika sociala förhållanden kan 

människor tränas att samordna sitt beteende i en gemensam uppgift med stor 

precision. I likhet med Skinners teori rymmer innovativ samverkan inslag av 

positiv förstärkning, där framgångsrika förebilder och iscensatt lek fungerar 

som positivt förstärkande inslag och där framgångsrika elevresultat 

uppmärksammas på ett positivt sätt – att framgångsrikt elevresultatet visas 

upp för en internationell och nationell offentlighet via offentliga rapporter, 

böcker och press och via offentliga landskamper, konferenser, marknader, 

utställningar och föreställningar. Det som talar emot tolkningen är att 

innovativ samverkan inte kan ses som en behavioristisk metod för 

kvalificerat verbalt beteende (akademisk kunskap). För det krävs andra 

metoder – en undervisningsmaskin som möjliggör omedelbar förstärkning 

vid varje litet inlärningssteg. Att utbildningsprocessen bara skulle bestå av 

en prestationshöjande pedagogik är inte sannolikt vilket ger stöd för att 

innovativ samverkan bör ses som en kompetensutvecklande pedagogik med 

vissa inslag av förstärkande betingelser.   
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I ljuset av Vygotsky kan innovativ samverkan ses som ett uttryck för att 

lärandet är en social och kommunikativ process. Det är bara i interaktion och 

kommunikation med andra människor som lärandet sker (Vygotsky, 1978). 

Förutom sin reproduktiva förmåga har alla människor en kreativ förmåga att 

skapa något nytt. Det är den kreativa förmågan som gör människan till en 

framtidsinriktad varelse, som både skapar sin framtid och samtidigt 

förändrar sin nutid (Vygotsky, 1995). Det som talar emot tolkningen är att 

det självständiga kunskapandet inte är relaterat till barns proximala lärande 

på det sätt Vygotksy beskriver den pedagogiska situationen.   

 

Kompetenstävlingar kan ses som en prestationshöjande immanent pedagogik 

som utmärks av frihet, konkurrens med andra och extern bedömning. Den 

utvecklingsteori som bäst kan förklara utbildningsprocessen kompetens-

tävlingar är Skinners teori. Tolkningen bygger på följande resonemang: 

 

I ljuset av Skinners (2008) teori kan kompetenstävlingar ses som en 

behavioristisk metod för konstruktionen av sociala beteenden. Genom att 

arrangera tävlan förbereds människor var för sig för sin del i en gemensam 

prestation. Genom att konstruera olika sociala förhållanden kan människor 

tränas att samordna sitt beteende i en gemensam uppgift med stor precision. 

Däremot kan kompetenstävlingar inte ses som en behavioristisk metod för 

kvalificerat verbalt beteende (akademiskt lärande). För det krävs andra 

metoder – en undervisningsmaskin som möjliggör omedelbar förstärkning 

vid varje litet inlärningssteg. Därmed kan kompetenstävlingar inte i första 

hand ses som en kompetensutvecklande pedagogik utan en prestations-

höjande pedagogik.   

 

I ljuset av Piaget teori kan kompetenstävlingar inte förklaras. Däremot 

rymmer pedagogiken inslag av Piagets (1976) prognos och diagnosmetodik, 

där skolans nya vägledande uppgift är att upptäcka, utveckla och bedöma 

barns individuella anlag för att därigenom välja ut och vägleda elever inte 

bara med sikte på högre studier utan för alla former av yrkesverksamhet. I 

diskursvärlden handlar det inte om att vägleda elever mot högre studier, utan 

om att upptäcka och välja ut särskilt kvalificerade elever för olika 

kompetenstävlingar. I ljuset av Vygotskys (1978; 1995) teori kan 

kompetenstävlingar inte förklaras. Däremot rymmer pedagogiken inslag av 

lek och imitation samt att barn ställs inför uppgifter. Det som talar emot 

tolkningen är att lek och imitation inte är relaterat till barns proximala 

lärande på det sätt Vygotksy beskriver den pedagogiska situationen.   

Fri konkurrens om elevpengar och fria intresseval 
Fri konkurrens av elevpengar kan ses som en prestationshöjande immanent 

pedagogik som utmärks av frihet, konkurrens med andra och extern 
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bedömning. Den utvecklingsteori som bäst kan förklara utbildnings-

processen fri konkurrens om elevpengar är Skinners teori. Tolkningen 

bygger på följande resonemang:   

 

Fri konkurrens om elevpengar kan i ljuset av Skinners (2008) teori ses som 

en behavioristisk metod för att konstruera sociala beteenden. Genom att 

arrangera tävlan förbereds människor var för sig för sin del i en gemensam 

prestation. Genom att konstruera olika sociala förhållanden kan människor 

tränas att samordna sitt beteende i en gemensam uppgift med stor precision. I 

diskursens värld ska människor (kommuner och skolor) förmås samordna sitt 

beteende i en gemensam uppgift – att locka till sig så många elever 

(elevpengar) som möjligt. För att lyckas med uppgiften förväntas skolor 

satsa på att utveckla skolan. Fri konkurrens om elevpengar kan därmed ses 

som ett sätt för staten att förmå kommuner och skolor att engagera sig i nya 

beteendeformer. Det handlar inte om att lära eller tala om vad kommunen 

eller skolan ska göra, utan om att syssla med sannolikheten att lämpligt 

beteende verkligen uppstår. I sitt arbete med att utveckla skolan satsar 

diskursvärldens skolor på att locka till sig elever genom att tillmötesgå 

elevers intresse för sport, internettrafik, god mat och läxfrihet. Dessutom 

försöker man locka till sig elever genom ”vässade” profilnamn och 

elevattraktiva informationsmöten med betoning på musik och mingel. Vid 

tillsättning av lärare är intresset för profilen viktigare än behörigheten. Fri 

konkurrens om elevpengar som immanent pedagogik kan inte förklaras med 

hjälp av Piagets teori. Pedagogiken kan inte heller förklaras med hjälp av 

Vygotskys kulturhistoriska teori. 

 

Fria intresseval är en kompetensutvecklande immanent pedagogik som 

utmärks av intressefrihet utan konkurrens med andra. Den utvecklingsteori 

som bäst kan förklara utbildningsprocessen fria intresseval är Piagets teori. 

Tolkningen bygger på följande resonemang:   

 

Fria intresseval kan i ljuset av Piagets (1976) teori ses som att skolan bejakar 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna så att individens rätt att 

utvecklas enligt de möjligheter han/hon besitter tillgodoses. Det som stöder 

denna tolkning är att elever uppmanas att söka gymnasieinriktning efter 

intresse vilket liknar Piagets (1976) tes att skolan måste åta sig ansvaret att 

garantera varje människa rätt att få utveckla sina mentala anlag helt och fullt. 

Enligt Piaget (1976) ska skolan åta sig förpliktelsen att varken förstöra eller 

förspilla någon av de möjligheter människan bär på och som samhället kan 

dra fördel av istället för att förkväva en del väsentliga delar av mänsklig 

begåvning och låta andra gå helt förlorande. I likhet med Piagets (1976) teori 

bejakas studievägledning som en ny uppgift för skolan. Till skillnad mot 

Piagets diagnos och prognosmetodik får diskursvärldens elever göra ett 

intressetest, som kan ses som en modern variant av Piagets diagnos och 
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prognosmetodik, där lärare i samverkan med en skolpsykolog ska välja ut 

och vägleda elever med sikte på elevens anlag för högre studier eller andra 

former av yrkesverksamhet. Enligt Piaget (1976) ska vägledningen inte i 

första hand grunda sig på en skolmässig examen (betyg) som tar hänsyn till 

elevers minne och en granskning av skolresultat utan ett psykologiskt prov 

som grundar sig på en bedömning av elevens verkliga arbete och den 

spontana aktivitet som eleven utvecklar. Intressetestet har större likheter med 

det psykologiska provet än med en skolmässig examen (betyg). Tolkningen 

stöds av det faktum att betyget inte har någon större betydelse vid elevers val 

till gymnasiet, då elevers intresseval tillgodoses genom att kommuner 

anpassar antalet utbildningsplatser till de utbildningsplatser som eleverna 

efterfrågar. I diskursens värld råder ingen konkurrens om elevplatser.   
 

Fria intresseval kan i ljuset av Skinners (2008) teori ses som en nödvändig 

förutsättning för att konkurrens om elevpengar ska kunna uppstå. Därmed 

skulle fria intresseval vara en behavioristisk metod som syftar till att 

konstruera sociala beteenden mellan skolor där arrangemanget med en 

iscensatt tävlan om elevpengar förbereder skolor att samordna sitt beteende i 

en gemensam uppgift med stor precision. Att eleven endast skulle användas 

som redskap för att uppnå hög skolkvalitet är knappast troligt, därför bör fria 

intresseval ges en annan förklaring. Fria intresseval kan i ljuset av 

Vygotskys teori inte förklaras. 

Extern bedömning och nya innovationer  
Extern bedömning kan ses som en prestationshöjande immanent pedagogik 

som utmärks av frihet, konkurrens med andra (och extern bedömning). Den 

utvecklingsteori som bäst kan förklara utbildningsprocessen extern 

bedömning är Skinners teori. Tolkningen bygger på följande resonemang: 

 

Extern bedömning kan i ljuset av Skinners (1973) teori ses som en 

behavioristisk metod som ökar sannolikheten för att ett visst beteende ska 

uppstå. Det är inom de fysiska och social omständigheter under vilket 

individen lever som människor förvärvar sitt beteende som en produkt av en 

process som kallas operant betingning som innebär att när en viss beteende-

enhet åtföljs av en viss sort konsekvens, förstärkare, är det mer sannolikt att 

den upprepas. I diskursens värld förstärks en rad olika beteendeenheter, med 

betoning på negativ förstärkning av vuxnas arbetssätt på olika 

samhällsnivåer – statlig nivå, kommunal nivå, skolnivå, personnivå. Om 

människor för sin kamp för frihet och värdighet styr sitt handlade så att 

ogynnsamma kontakter undviks (Skinner, 1973) kan tekniken betraktas som 

en mindre framgångsrik samhällspedagogik för den som berörs. Då 

samhällspedagogiken bedrivs på en offentlig arena kan pedagogiken antas 

fungera förstärkande för andra, då människan för sin kunskap om världen 
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enligt Skinner (1973) är beroende av andras verbala beteende. Genom andras 

verbala beteende förvärvas ett slags kunskap, som är värdefull eftersom den 

gör det möjligt att undgå att komma i direkt kontakt med vissa 

omständigheter. Vi lär av andras erfarenheter genom att regera på det som de 

säger om olika omständigheter. 

 

Extern bedömning kan i ljuset av Piagets teori inte förklaras. Möjligen 

rymmer pedagogiken inslag av Piagets (1976) tes att det är skolan som bär 

det oavvisliga ansvaret för individens slutliga framgångar eller miss-

lyckanden, när hon/han försöker förverkliga sina möjligheter och anpassa sig 

till samhällslivet. I diskursens värld är extern bedömning främst riktat mot 

vuxnas beteende, inte elevers. Extern bedömning kan i ljuset av Vygotskys 

teori inte förklaras. Möjligen rymmer pedagogiken inslag av Vygotskys 

(1978) tes att människor uppfattar världen genom sitt språk. Då samhälls-

pedagogiken bedrivs på en offentlig arena kan det sociala språket om 

utbildningsfrågor transformeras till en individuell process där människan 

erhåller förmågan att planera och lösa praktiska problem.       

 

Nya innovationer kan ses som en prestationshöjande immanent pedagogik 

som utmärks av frihet (att uttrycka idéer), konkurrens med andra (idéer) och 

extern bedömning (av idéer). Nya innovationer kan förklaras av såväl Piaget, 

Skinners som Vygotskys teori. Nya innovationer kan i ljuset av Piagets 

(1974) teori ses som att det som förändrar samhället är systemet av sociala 

samspel, där varje samspel utmärks av utbytesvärden i form av idéer och 

förställningar. Nya innovationer kan i ljuset av Skinners (1973) teori ses som 

att det som förändrar samhället är människors sedvänjor, vilket är en lång-

sam eller avsiktligt utformad process där människans kulturella sedvänjor 

bildar de rådande omständigheter som omger människan. Nya innovationer 

kan i ljuset av Vygotskys (1995) teori ses som att det som förändrar sam-

hället är människans kreativa förmåga. Det är den kreativa förmågan som 

gör att människan kan skapa något nytt.  Det är den kreativa förmågan som 

gör människan till en framtidsinriktad varelse som både skapar sin framtid 

och samtidigt förändrar sin nutid.  

 

I ett försök att avgöra vilken teori som har bäst förklaringsvärde har jag 

granskat de nya innovationerna lite närmare. Utifrån den granskningen fram-

kom att de två utvecklingsteorier som har bäst förklaringsvärde är Piagets 

och Skinner teorier. Tolkningen bygger på följande resonemang:    

 

I diskursens värld framträder nya innovationer i relation till likställd 

samhörighet mellan individer. De nya innovationer som framträder är krav 

på avgiftsfrihet, förbättrad informativ föräldrasamverkan genom Webbsidor 

på internet, ökat elevinflytande samt förändrade attityder bland vuxna. 

Samtliga förslag till förbättringar går att knyta till likabehandlingsplanen och 



M E N T A L I T E T ,  P E D A G O G I K ,  H I S T O R I S K T  M I N N E  

86 

till Piagets teori. De nya innovationerna kan därmed ses som försök att 

förstärka den solida grund som den prestationshöjande immanenta 

pedagogiken vilar på.  

 

I diskursens värld framträder nya innovationer även i relation till 

självständigt kunskapande för alla elever. De nya innovationer som 

framträder är krav på lärarauktorisering, nya skolformer och nya belönings-

former samt krav på en ny läsa-räkna-skriva-garanti. De förslag till 

förbättringar som görs går främst att knyta till Skinners teori, både vad gäller 

lärarauktorisering, nya positivt förstärkta skolformer och nya bedömnings-

former som alla bygger upp och förstärker en prestationshöjande immanent 

pedagogik. Däremot kan kravet på en ny läsa-räkna-skriva-garanti varken 

knytas till Piaget eller Skinner. I stället kan kravet relateras till Vygotskys 

teori som i högre grad än de två övriga betonar lärarens aktiva roll i elevers 

lärprocesser. Därmed är läsa-räkna-skriva-garantin snarare ett uttryck för en 

kompetensutvecklande immanent pedagogik än en prestationshöjande 

pedagogik. Det innovativa förslaget avslogs och kommer därmed inte att 

påverka utvecklingen. 

En sammanfattande tolkning  
I ljuset av utvecklingsteorier som förklarande kontext växer den samtida 

mentaliteten och pedagogiken fram i klyftan mellan Piagets och Skinners 

pedagogiska grundsyn på så sätt att de verkar komplettera varandra. 

Tongivande för den samtida mentaliteten är Piaget pedagogiska grundsyn 

med kompletterande sociala metoder hämtade från Skinner. Tolkningen 

grundar sig på att Piagets syn på den pedagogiska situationen står i nära 

överensstämmelse med beskrivningen av verksamma utbildningsdiskurser i 

samtiden. I diskursens värld kompletteras Piagets pedagogiska grundsyn 

med behavioristiska metoder för socialt beteende, dock inte behavioristiska 

metoder för kvalificerat verbalt beteende (akademiskt lärande). Inte heller 

sociokulturella metoder för proximal utveckling. I diskursens värld fram-

träder likställdhet och självständighet som viktiga utbildningsmål, vilket 

ligger nära Piagets (1976) utbildningsmål som innebär att de två sidor i 

personligheten som i växelverkan ska formas i skolan är ömsesidighet och 

självständighet (s 89). I likhet med Piagets skola ska diskursvärldens skola 

fostra individer som är kapabla till moraliskt och intellektuellt självstyre och 

som respekterar självständigheten hos andra.   

 

I ljuset av utvecklingsteorier som förklarande kontext framträder en samtida 

immanent pedagogik innehållande två huvudtendenser - en kompetens-

utvecklande pedagogik och en prestationshöjande pedagogik. Det är en 

pedagogik som med utgångspunkt i ett ramfaktorteoretiskt tänkande kan 

beskrivas utifrån tre nivåer: Ramar -> Process -> Resultat (jmf Dahllöf, 
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1967; Lundgren, 1972 m fl). Resultatet från den kritiska diskursanalysen 

presenteras i figuren nedan: 

 
Immanent 

pedagogik 

Kompetensutvecklande  

pedagogik 

Prestationshöjande 

pedagogik  
Ramnivå Konvention, lagstiftning  

(P, S, V) 

Fler behöriga lärare (P, S, V)  

Konvention, lagstiftning  

(P, S, V) 

Fler behöriga lärare (P, S, V) 

Processnivå  

Informativ samverkan (P) 

Innovativ samverkan (P) 

Fria intresseval (P) 

Individuella löner (S) 

Likabehandlingsplaner (P) 

Kompetenstävlingar (S) 

Fri konkurrens om 

elevpengar (S) 

Resultatnivå  Extern bedömning (S) 

Nya innovationer (S) 
Figur 3. Figuren visar resultatet av diskursanalysen året innan valet 2006. Den immanenta 

pedagogikens två huvudtendenser anges överst. Nedan för dessa anges den för tiden 

karaktäristiska immanenta pedagogiken på olika samhällsnivåer. Inom parentes anges vilken 

utvecklingsteori som har störst förklaringsvärde, där beteckningen (P) står för Piagets 

kognitiva teori och beteckningen (S) för Skinners behavioristiska teori. Vygotskys 

kulturhistoriska teori (V) har i relation till textvärldens innehållsmönster ett begränsad 

förklaringsvärde.   

 

På en ramnivå villkoras den kompetensutvecklande och prestationshöjande 

pedagogiken av konventioner, lagstiftning och fler behöriga lärare. Det är en 

immanent pedagogik som utan hänsyn till pedagogiska processer kan 

relateras till såväl Piagets, Skinners som Vygotskys teori. På en process- och 

resultatnivå formas den kompetensutvecklande pedagogiken genom (värde-) 

informativ samverkan, (kunskaps-)innovativ samverkan samt fria intresse-

val. Det är en immanent pedagogik som främst kan relateras till Piagets 

teori. På samma nivå formas den prestationshöjande pedagogiken genom 

individuella löner, likabehandlingsplaner, kompetenstävlingar, fri kon-

kurrens om elevpengar, extern bedömning samt nya innovationer. Det är en 

immanent pedagogik som främst kan relateras till Skinners teori.  

 

I diskursens värld är extern bedömning främst riktat mot vuxnas 

förhållningssätt. Om utvecklingen går i riktning mot en prestationshöjande 

pedagogik kan vi troligen förvänta oss en utveckling av fler bedömnings-

former även på elevnivå – ett mönster som också framträder i de nya 

innovationer som presenteras i diskursens värld. Det som talar för att 

utvecklingen kan komma att gå i riktning mot Skinners effektiva 

utbildningssystem är att de nya innovationer som presenteras i huvudsak kan 

knytas till att förstärka en prestationshöjande pedagogik. De nya inno-

vationer som kan knytas till att förstärka en kompetensutvecklande 

pedagogik avslås.  
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För att generera en ny, annorlunda och bättre förståelse (Kristensson Uggla, 

2005, s 31) har beskrivningen av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden 

i detta kapitel kritiskt relateras till en förklarande kontext bestående av tre 

utvecklingspsykologiska teorier (Skinner, 1973, 2008; Piaget, 1974, 1976, 

2006; Vygotsky, 1978, 1995, 2001). För att förankra verksamma 

utbildningsdiskurser i erfarenhetens jordmån och där öka vår tids själv-

förståelse kommer den hermeneutiska processen i nästa kapitel att slutas och 

förankras i en jämförande diskussion där beskrivningen och förklaringen av 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden kritiskt relateras och diskuteras 

till en förstående kontext bestående av tidigare forskning.   
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VI. DISKURSEN FÖRSTÅS 
För att förankra verksamma utbildningsdiskurser i erfarenhetens jordmån där 

tolkningsarbetet förväntas leda till ökad självförståelse där våra perspektiv 

på omvärlden kan komma att förändras (jmf Ricour, 1993; Gustavsson & 

Bergström, 2005) kommer den hermeneutiska processen i detta kapitel att 

slutas och förankras i en jämförande diskussion där beskrivningen och 

förklaringen av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden kritiskt relateras 

till en förstående kontext bestående av tidigare forskning. Motivet bakom 

resonemanget sammanhänger med att hermeneutiken är en kontextuell 

filosofi där sammanhanget, kontexten, oftast är helt avgörande för vår 

tolkning och förståelse (Ödman, 2007, s 99). Kapitlet inleds med en mer 

samtida pedagogikhistorisk diskussion, därefter utvidgas diskussionen till att 

omfatta ett längre pedagogikhistoriskt perspektiv. Därefter följer en 

diskussion om utbildningsdiskurser och massmedier. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande konkret reflektion om utbildningens samtida villkor och 

processer.  

Mentalitet och pedagogik i samtida utbildningsdiskurs  
Med utgångspunkt i beskrivningen av verksamma utbildningsdiskurser har 

den samtida mentaliteten tre huvudtendenser – likställd samhörighet, själv-

ständigt kunskapande och självständig valfrihet. Sett i ett kortare historiskt 

perspektiv framträder en påfallande strukturlikhet mellan 1990-talets och 

2000-talets mentalitetsutveckling. I ljuset av Ödmans (2006) analys och 

tolkning av 1990-talets mentalitetsutveckling finns stora likheter. Medan 

huvudtendenserna i 1990-talets mentalitetsutveckling beskrivs som tudelad 

mellan samhörighet och solipsism (det ensamma självet) kan huvud-

tendenserna i den samtida mentaliteten beskrivas som tudelad mellan 

samhörighet och självständighet, där kunskapande och valfrihet kan ses som 

två aspekter på temat självständighet. Genom att beskriva den samtida 

mentaliteten som tredelad kan innevarande studie bidra med en viss 

förståelse åt vilket håll mentalitetsformeringen har utvecklats sedan 1990-

talet och kan komma att utvecklas. Nedan görs en samtida pedagoghistorisk 

jämförelse mellan 1990-talets och 2000-talets mentalitetsutveckling. 

Därefter görs en motsvarande jämförelse mellan 1990-talets och 2000-talets 

pedagogiska utveckling. 

 

I kampen mellan en demokratisk övertygelse och cynism (Ödman, 2006) 

framträder i diskursens värld en genuin demokratisk övertygelse. Demokrati 
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är vår tids religion med ett absolut krav på likställd samhörighet mellan alla 

individer. Trots att demokrati innebär självständighet och valfrihet finns 

ingen valfrihet i kravet på likställd samhörighet mellan individer. Demokrati 

kan därmed ses som en påtvingad doktrin, en slags religion som ingen 

ifrågasätter eller motsäger sig. I diskursens värld får demokratin som idé en 

tvåeggad betydelse på så sätt att likställd samhörighet för alla individer ser ut 

att ligga till grund för att möjliggöra en prestationshöjande immanent 

pedagogik. Oavsett hur man uppfattar demokratins innebörd och betydelse 

återfinns inga påtagliga drag av cynism. Diskursvärlden präglas inte av 

känslokyla, fräckhet eller råhet. Möjligen kan drag av cynism tillskrivas 

vissa elever vilka upprepade gånger kränker och mobbar andra elever och 

vuxna i skolan. Möjligen kan drag av cynism även tillskrivas den negativa 

externa bedömningen där exempelvis lärare pekas ut och anklagas för att på 

olika sätt ha kränkt elever. I kampen mellan kommunikation och isolering 

(Ödman, 2006) framträder i diskursens värld en bild där människor står i 

ständig kommunikation med andra. Medan råvaror var/är en förutsättning 

och ett naturligt inslag i ett industrisamhälle är kommunikation på 

motsvarande sätt en förutsättning och ett naturligt inslag i vår tids 

informations- och kommunikationssamhälle. I diskursens värld kan en 

negativ extern bedömning bidra till att skolor slutar att kommunicera med 

andra. För att skydda sig mot negativ extern bedömning kan skolor dra sig 

undan och isolera sig från omvärlden. Tendensen framkommer exempelvis i 

de fall skolor anklagas för att inte kunna hantera förekommande fall av 

kränkande behandling och mobbning.  

 

I kampen mellan individualism och egoism (Ödman, 2006) framträder i 

diskursens värld en något splittrad bild. Medan likställd samhörighet för alla 

individer och självständigt kunskapande för alla elever utmärks av 

individualism, utmärks självständig valfrihet för allas möjlighet till 

utveckling av en tendens till egoism. I den fria konkurrensen om elevpengar 

tenderar skolor att handla egoistiskt. Det handlar om en ekonomisk 

överlevnad där skolor med olika medel försöker locka till sig så många 

elever (elevpengar) som möjligt. I det fria intressevalet tenderar även elever 

att handla egoistiskt. I valet av gymnasieinriktning väljer elever utifrån ett 

genuint personligt intresse som dessutom visar sig fullt möjlig att genomföra 

oavsett studieresultat. Även i kampen mellan ansvar och samvetets död 

(Ödman, 2006) framträder i diskursens värld en något splittrad bild. I 

relation till likställd samhörighet råder ett gemensamt samhällsansvar, lika 

för alla - både vuxna och barn. I relation till självständigt kunskapande råder 

ett personligt elevansvar, där elever tillsammans med andra elever är 

ansvariga att själva skapa eller uppfinna kunskap inom olika ämnesområden. 

I relation till självständig valfrihet råder ett gemensamt skolansvar respektive 

ett personligt elevansvar med tendens till samvetets död. I den fria 

konkurrensen om elevpengar eller i det fria intressevalet till gymnasiet är det 
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ingen som tar något gemensamt samhällsansvar utan alla handlar utifrån ett 

egenintresse. Sammanfattningsvis kan den samtida mentalitetens funda-

mentala inslag beskrivas som demokratisk, kommunikativ och individ-

ualistisk med inslag av egoism kombinerat med ett gemensamt och 

personligt ansvar med inslag av samvetslöshet. Inslagen av egoism och 

samvetslöshet framträder främst inom ramen för den sista huvudtendensen - 

en självständig valfrihet. Går utvecklingen i denna riktning kan vi kanske 

förvänta oss att se mer av egoism och samvetslöshet i framtiden.  

 

I ljuset av utvecklingsteorier som förklarande kontext framträder en samtida 

immanent pedagogik innehållande två huvudtendenser - en kompetens-

utvecklande och en prestationshöjande pedagogik. Det är en framåtriktad 

frihetspedagogik med betoning på output i form av frihet till något och 

utveckling mot något. Det är också en tvingande pedagogik med betoning på 

en demokratisk likställdhetsdoktrin och kontroll av vuxnas förhållningssätt. I 

jämförelse med Ödmans (2006) analys och tolkning av den immanenta peda-

gogiken i början på 1990-talet skiljer sig utvecklingen av de pedagogiska 

formerna mer än mentalitetsutvecklingen för samma tid. Det kan tolkas som 

att de pedagogiska formerna utvecklas snabbare än mentaliteten, vilket kan 

ses som att de nya pedagogiska formerna är ett medvetet sätt att konstruera 

en ny kultur (jmf Skinner, 1973), där en ny mentalitet sakta kommer att växa 

fram som en konsekvens av de nya pedagogiska formerna. Genom att med-

vetet iscensätta operant betingning som behavioristisk lärprocess förkortas 

den kulturella samhällsprocessen. Vilken mentalitet som kommer att växa 

fram som en konsekvens av de nya pedagogiska formerna får framtiden 

utvisa.     

 

I jämförelse med 1990-talets kommunikativa och kunskapssökande 

pedagogik (Ödman, 2006) är samtidens kompetensutvecklande pedagogik 

inte en läroplan där skolans undervisning utmärks av att både elever och 

lärare deltar i kunskapsuppbyggnaden och där läraren har en roll som både 

kunskapsförmedlare och handledare i elevers sökande efter kunskap 

(Ödman, 2006). I stället är den kompetensutvecklande pedagogiken en 

läroplan där elever tillsammans med andra elever främst uppfinner ny 

kunskap. I likhet med 1990-talets kommunikativa och kunskapssökande 

pedagogik (Ödman, 2006) betonar den kompetensutvecklande pedagogiken 

inte införlivande av faktakunskaper utan utveckling av färdigheter, som 

förmågan att lära, färdigheter att lösa problem samt förmågan att kommuni-

cera. Kompetens handlar om att utvecklas som person i en anda av frihet till 

något och utveckling mot något men också i en anda av en tvingande 

demokratisk likställdhetsdoktrin. Den kompetensutvecklande pedagogiken är 

en läroplan som omfattar (värde-) informativ och (kunskaps-) innovativ 

samverkan samt fria intresseval. I jämförelse med 1990-talets kommunika-

tiva och kunskapssökande pedagogik (Ödman, 2006) är däremot samtidens 
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prestationshöjande pedagogik något helt nytt. Det är en läroplan som 

omfattar individuella löner, likabehandlingsplaner, kompetenstävlingar, fri 

konkurrens om elevpengar, extern kontroll och nya innovationer. Detta är en 

läroplan vars avsikt är att driva upp tempot, att få vuxna och barn, att 

prestera mera oavsett kompetensområde. Ytterst villkoras samtidens läroplan 

av barnkonvention, lagstiftning och fler behöriga lärare.   

 

En sammanfattande tolkning av tidperioden är att det finns en påfallande 

strukturlikhet mellan 1990-talets och 2000-talets mentalitetsutveckling, 

däremot skiljer sig de pedagogiska formerna, där framför allt en ny presta-

tionsinriktad pedagogik framträder.    

Historiskt minne i samtida utbildningsdiskurs  
Sett i ett längre historiskt perspektiv kan beskrivningen av verksamma 

utbildningsdiskurser i samtiden förklaras i ljuset av Piagets och Skinners 

teori, med betoning på Piagets kognitiva teori med historiska rötter i en 

1700-talsmentalitet (jmf Stensmo, 1994, s 201). Därmed borde 1700-talet 

och 2000-talet uppvisa vissa strukturlikheter. För att strukturera och sam-

tidigt belysa utbildningens samtida villkor och processer i ett lägre historiskt 

perspektiv bygger diskussionen nedan på en jämförelse mellan Ödmans 

(1991, 2006) analys och tolkning av mentalitetens och pedagogikens 

utveckling i Sverige under 1700-talet och min analys och tolkning av 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden.   

 

I likhet med 1700-talets samhälle står samtidens samhälle inför stora 

rumsliga och ekonomiska förändringar. Under 1700-talet stod det relations-

bärande byasamhället inför ett sammanbrott för att bereda plats för ett socialt 

relationstärande stadsliv där medmänniskor förvandlades till ting samtidigt 

som byasamhället uppgick i ett länssamhälle, som senare i sin tur uppgick i 

nationalstaten (Ödman, 1991, s 167). I samtiden står det nationellt homogena 

samhället inför ett liknande sammanbrott för att bereda plats för ett mång-

kulturellt samhälle på väg att uppgå i en europeisk gemenskap, byggd på 

principen samhörighet mellan länder men också på varje lands själv-

ständighet. Till följd därav kan den samtida mentalitetens huvudtendenser - 

samhörighet och självständighet - sägas återspegla samhällsutvecklingen. 

Parallellt med den rumsliga förändringen står samtidens samhälle inför en 

globaliserad ekonomi, byggd på principen samverkan mellan länder men 

också konkurrens om marknadsandelar. Därmed kan även den immanenta 

pedagogens kompetensutvecklande och prestationshöjande pedagogik sägas 

återspegla samhällsutvecklingen. I likhet med 1700-talets skola (Ödman, 

1991, s 221) söker samtidens skola att förbereda för framtidens samhälle 

snarare än en skola som söker bevara det gamla. Det är en pedagogik där 

man tänker i gamla begrepp fast man samtidigt proklamerar nya (jmf 
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Ödman, 2006, s 413).  

 

I likhet med 1700-talet är samtiden en tid av tvång. Under 1700-talet 

handlade tvånget om ett nytt sätt att tänka. Det var ett förkastande av den 

gamla världsbilden inom flera områden, exempelvis ett nytt tidsbegrepp där 

allmogetiden påtvingades klocktiden vilket skapande ett kaos inom vissa 

sociala områden som på ett eller annat sätt var beroende av både den lilla 

och den stora världen. Detta gällde i allra högsta grad skolan. Klocktiden var 

det stora samhällets tid och var det tidsbegrepp som omhuldades av 

överheten och som under 1700-talet skulle göras till undersåtetid (Ödman, 

1991, s 172f). I samtiden handlar tvånget också om ett nytt sätt tänka. Det är 

ett förkastande av den gamla världsbilden inom flera områden, exempelvis 

ett nytt sätt att fostra genom en ny påtvingad likabehandlingsplan vilket har 

skapat problem i skolan. Likabehandlingsplanen är det stora samhällets plan 

som rättfärdigas av staten och som under samtiden ska göras till praktisk 

skolverklighet. 

 

I likhet med 1700-talet är samtiden en tid av konkurrens men också en tid av 

frihet. Under 1700-talet konkurrerade lärarna och fattighetsombuden om de 

knappa medel som stod till buds. Ibland ”rörde det sig om en legitim 

konkurrens där båda parter hade rätt till medel. I en del fall struntade man i 

alla regler och överenskommelser, man utnyttjade helt enkelt de möjligheter 

som fanns att komma över pengar, vare sig det var legitimt eller inte. Så 

länge samhället inte ingrep med sanktioner mot missbruket, såg de skyldiga 

inga skäl att upphöra med sådan verksamhet” (Ödman, 1991, s 174f). I 

samtiden råder fri konkurrens om elevpengar, vilket kan ses som en legitim 

konkurrens där skolor utnyttjar de möjligheter som finns att komma över 

elevpengar. I diskursens värld finns ingenting som tyder på att staten 

ingriper med sanktioner beträffande skolors sätt att komma över elevpengar. 

I likhet med 1700-talets snilleval (Ödman, 1991, s 212) innebär det fria 

intressevalet ”en frihet till att välja en livsbana som passade individens 

kynne och intresse” (Ödman, 2006, s 405). Tankegången grundar sig i ett 

frihetsideal: om var och en får följa sin stjärna så blir allting bra (Ödman, 

1991, s 213). I stället för  

… att tvinga folk till olika fållor, ta reda på deras böjelser och låt dem 

upptäcka den fålla, till vilken deras håg står! Man får då automatiskt 

den rätta fördelningen mellan lärande, tärande och närande (Ödman, 

1991, s 213). 

Resonemanget byggde enligt Ödman (1991) på att man ska anpassa 

begåvningsurvalet (jmf Piaget, 1976) till den kulturella reproduktion som 

försiggår i samhället. Under 1700-talet uppfattades den kulturella 

reproduktionen som naturgiven: människor var av naturen ämnade till vissa 
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sysslor (Ödman, 1991, s 213). I samtiden uppmanas elever att välja 

gymnasieinriktning efter intresse. Som stöd inför gymnasievalet får eleverna 

göra ett intressetest. Huruvida samtidens intressetest avser att mäta 

naturgivna anlag där människor är ämnade till vissa sysslor är en öppen 

fråga. Svaret sammanhänger med huruvida en människas intresse är att 

betrakta som ett naturgivet anlag eller inte. Är intresset inte ett naturgivet 

anlag utan förankrat i individens sociala (hem-)miljö, kan intressetestet och 

valet av utbildningsinriktning till gymnasiet å andra sidan återspegla hur 

människor från olika samhällsgrupper själv placerar in sig inom 

samhällshierarkins olika skikt, där människans sociala omgivning blir 

bestämmande för vilka sysslor man är ämnad till. Varför elevers intressen i 

stället för elevers kunskap och betyg ligger till grund för urvalet till 

gymnasiet kan denna studie inte svara på. Men att elevers intresse har större 

betydelse än erhållna betyg kvarstår och återspeglas i det faktum att elevers 

personliga intresse styr antalet utbildningsplatser. 

 

I likhet med 1700-talet är samtiden en tid av distans och kontroll. Under 

1700-talet skilde sig den immanenta pedagogiken ”från den som var föremål 

för behandlingen, den objektiverade den pedagogiska motparten med 

blicken. Den kontrollerade och registrerade på sitt kyliga sätt” (Ödman, 

2006, s 421). Under 1700-talet var kontrollfunktionen upphängd på arbetet 

som incitament och belöningssystem (Ödman, 2006, s 421). I samtiden 

handlar den immanenta pedagogiken om extern bedömning, vilken är en 

distanserad men samtidigt kontrollerade pedagogik, där kontrollfunktionen 

är upphängd på vuxnas arbete, inte barnens. Den är en immanent pedagogik 

där främst vuxnas arbetssätt bedöms och belönas eller kritiseras.  

 

I likhet med 1700-talet är samtiden en tid då barn likställs med vuxna. Under 

1700-talet handlade barns och vuxnas liv bland annat om att på lika villkor 

arbeta eller tigga för att få ihop till brödfödan (se Ödmans, 1991). I samtiden 

handlar barns och vuxnas liv om att på lika villkor sitta med vid kommunala 

skolnämndsmöten, på lika villkor ta ansvar för rastvaktsysslor, på lika 

villkor ta ansvar för sitt och andras kunskapande och för sin personliga 

utveck-ling men också på lika villkor anmälas till polisen vid 

lagöverträdelser. Med utgångspunkt i min diffusa fundering kring talet om 

den nya barnsynen, som var fröet till denna studie, går det att konstatera att 

samtidens barn inte bara kan ses som ”ett robust och kompetent barn” 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999, s 23) utan som ett kompetent- och 

prestationsinriktad barn, som inte endast kan förklaras med hänvisning till ett 

paradigmskifte i psykologisk forskning (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 

1999) utan till samhällsutvecklingen.   

 

I likhet med 1700-talet är samtiden en tid av ofullbordad politik. Under 

1700-talet handlande det ofullbordade om att politiken ofta stannade vid 
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blotta ansatsen, vid intentionen. I de fall intentionerna förmedlades till 

handling fullbordas det på ett famlande och hjälplöst sätt (Ödman, 1991, s 

140). I samtiden handlar det ofullbordade om att utbildningspolitiken och 

dess verkställighet vilar på en rad motsägande tendenser som ger bilden av 

ett famlande förhållningssätt. Nedan ska jag lyfta fram och kritiskt diskutera 

ett par områden som enligt min uppfattning vilar på motsägelser med 

konsekvenser för skolans förmåga att fostra och undervisa barn och elever. 

 

I diskursens värld råder ett långtgående krav på likställd samhörighet mellan 

individer – även mellan vuxna och barn. Det är en social rättsregel som är 

överordnad alla andra levnadsregler. Det är en rättsregel som konkretiseras i 

likabehandlingsplaner. Det är en rättsregel som likställer vuxna med barn, 

där lärare blir kamrater i stället för auktoriteter. Det är en rättsregel som 

fråntar vuxna den auktoritet som vuxenvärlden av tradition haft över den 

yngre generationen. I diskursens värld saknar lärare mandat att utöva makt 

över barn och elever. I de fall lärare tar sig den makten riskerar de att bli 

anmälda. Det enda maktmedel som diskursvärldens lärare och skolledare har 

att ta till är att polisanmäla elever som i skolan kränker och mobbar andra 

elever eller vuxna. Därmed kan rättsregeln och dess tillämpning tillsammans 

med en negativ extern bedömning delvis förklara varför diskursvärldens 

lärare och skolledare har svårt att upprätthålla ordning och trygghet i skolan. 

Att polisanmäla barn och elever är inte en traditionell sedvänja. I det fall en 

polisanmälan görs blir händelsen offentlig med risk för negativ extern 

bedömning. Får skolan dåligt rykte riskerar skolan att ekonomiskt inte 

överleva den fria konkurrensen om elevpengar. I klyftan mellan lika-

behandlingsplaner, den fria konkurrensen om elevpengar och extern 

bedömning som immanent pedagogik kan skolor försöka dölja, osynliggöra 

eller bortförklara kränkningar och otrygghet i skolan.  

 

I diskursens värld befinner sig människor i motsättningen mellan två 

oförenliga pedagogiska grundsyner – å ena sida krav på en självständig 

pedagogik (jmf Piaget, 1976) och å andra sidan krav på en effektiv 

pedagogik (jmf Skinner, 2008). Enligt Piaget (1976) kräver självständigt 

kunskapande tid och lång aktiv bearbetning (s 28). Enligt Skinner (2008) 

kräver ett effektivt lärande en annan typ av pedagogik – en effektiv 

pedagogik där elever inte kan hållas ansvarig för förelagt material (s 56), 

vilket är en annan pedagogik än självständigt kunskapande. De två 

pedagogiska formerna kan därmed ses som oförenliga. Vill man i skolan 

bedriva självständigt kunskapande med betoning på personlig utveckling 

måste lärandet få ta tid. Att kombinera ett självständigt kunskapande med en 

effektiviserad pedagogik som driver upp tempot kan få negativa 

konsekvenser inte bara med tanke på kunskap utan också med tanke på 

elevers stress i skolan. Vill man i skolan betona akademisk kunskap måste 

man kanske frångå kravet på självständigt kunskapande och välja en annan 
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form av pedagogik, exempelvis Vygotskys (1978) proximala pedagogik med 

betoning på elevers proximala lärande, där läraren har en mer aktiv och 

framträdande roll i den pedagogiska processen. Att skapa en framgångsrik 

kompetensutveckling med hjälp av en effektiviserad pedagogik är knappast 

en resultatrik satsning i skolan. Att behavioristiska metoder med framgång 

används inom institutioner som behandlingshem (Imsen, 2009, s 232) för att 

uppnå goda resultat och där komma tillrätta med mindre önskvärda sociala 

och kriminella beteenden innebär inte att metoderna är lika framgångsrika i 

skolan. Enligt Imsen   

… kan de behavioristiska teorierna knappast vara till någon hjälp för 

undervisning i teoretiska discipliner (Imsen, 2009, s 219).   

I skolan kan ett framgångsrikt elevresultat inte bara handla om att etablera 

ett önskvärt beteende med önskvärt output (resultat). Lärande i skolan måste 

också handla om input, inte bara i form av värdeinformation utan också 

kunskap, om vi inte på fullt allvar menar att kunskapen är medfödd eller att 

människan bara är en maskinliknande robot. Att elever utan erfarenheter och 

förkunskaper på egen hand ska kunna välja relevant information och 

tillsammans med andra elever uppfinna nya kunskapsenheter som behövs för 

att leva och verka i ett komplext samtida samhälle är att lägga ett mycket 

stort ansvar på den enskilda eleven, med risk att eleven lämnar skolan med 

bristande och/eller ensidigt valda kunskaper och insikter. Då kunskap är 

makt är den som saknar kunskap också maktlös. Inför tillkomsten av 1842 

års folkskolestadga höjdes röster om risken med utbildning. Enligt 

Richardson (1999) uppfattades det av många som 

… en allvarlig fara för den allmänna ordningen och samhällets lugn 

och stabilitet, om den breda massan skulle få undervisning i andra 

ämnen än kristendomskunskap, då resultatet ändå inte kunde bli annat 

än ”halvbildning” (Richardson, 1999, s 46).     

I diskursens värld får elever inte förmedlad undervisning i andra ämnen än 

demokrati - en värdeinformation som förkunnar likställd samhörighet för alla 

individer. Hur detta ska förstås lämnar jag som en öppen fråga.  

 

Till skillnad mot 1700-talets bakomliggande klassintressen (Ödman, 1991, s 

221) strävar samtidens samhälle och skola mot en genuin demokratidoktrin 

byggd på likställd samhörighet för alla individer, stora som små. Möjligen 

kan även ett självständig kunskapande och en självständig valfrihet ses som 

en strävan mot demokrati. Till skillnad mot 1700-talets syn på lärar-

professionen, som ett steg i prästkarriären utan krav på några pedagogiska 

ambitioner (Ödman, 1991, s 154), är samtidens syn på lärarprofessionen, en 
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egen yrkeskarriär med höga krav på pedagogiska ambitioner där fler 

behöriga lärare är ett viktigt utbildningsmål. Under 1700-talet var lärarnas 

lönevillkor ”odrägliga” (Ödman, 1991, s 156). Det var en tid då de flesta 

lärare var beroende av extrainkomster från privatundervisning och där 

lärarna fick ersätta eventuella vikarier ur egen ficka (Ödman, 1991, s 156). I 

samtiden vilar lärarnas lönevillkor på individuella löner, där de flesta lärare 

kan leva på sin lön samtidigt som de har rätt till sjuklön. Kommer den 

individuella lönesättningen leda till att lärare i framtiden blir beroende av 

extrainkomster?   

 

Medan Ödman (2006) har visat på en strukturlikhet mellan 1600-talet och 

1990-talet visar denna studie en påfallande strukturlikhet mellan 1700-talet 

och 2000-talet. Det som skiljer epokerna från varandra är att 1700-talet var 

ett utpräglat klassamhälle där lärare hade låga pedagogiska ambitioner 

medan samtiden är ett demokratiskt samhälle där lärare har höga 

pedagogiska ambitioner. Det som förenar epokerna med varandra är att både 

1700-talet och samtiden är en tid av stora rumsliga och ekonomiska för-

ändringar. Det är en tid av tvång, konkurrens men också frihet. Det är en tid 

av distans och kontroll, och en tid där barn likställs med vuxna. Det är också 

en tid av ofullbordad politik med motsägande tendenser som kan tolkas på 

olika sätt. Å ena sidan kan samtidens utbildningspolitik trots sin genuina 

demokratidoktrin sägas rymma en dold agenda för framväxten av ett nytt 

klassamhälle vilket skulle vara i överensstämmelse med en 1700-tals-

mentalitet. Å andra sidan kan samtidens utbildningspolitik sägas vara ofull-

bordad och präglas av ”en kulturell eftersläpning, som innebär att de 

förändringar som kan urskiljas på samhällsnivå ännu inte slagit igenom på 

individnivå” (Hammarström, 1995, s 59). Att det skulle finnas en medveten 

dold agenda för framväxten av ett nytt klassamhälle är knappast en rimlig 

tolkning, vilket ger stöd för att samtidens utbildningspolitik präglas av en 

kulturell eftersläpning. Tolkningen finner också stöd i Ödmans tes att  

En ny mentalitet skapas inte över en natt, det kan århundraden innan 

en ny anda har sipprat ner till mentalitetens bottenskikt (Ödman, 

2006, s 419). 

Utbildningsdiskurser och massmedier 
Medan tidigare pedagogisk forskning om utbildningsdiskurser och 

massmedier inriktat sig på medietexter i form av debatt- och ledarartiklar 

under 1990-talet (Säfström & Östman, 1998; Wiklund, 2006) har 

innevarande studie använt nyhetsartiklar som källmaterial under 2000-talet. 

Då texter oavsett genre inte bara speglar sin egen tid utan dessutom är 

mångsidiga med olika egenskaper (Hellspong & Ledin, 1997, s 30-38) är en 

fruktbar innehållslig jämförelse med tidigare forskning om utbildnings-
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diskurser och massmedier svår att göra. I en hermeneutisk textstudie 

fokuseras exempelvis textens koherenta egenskaper framför dess 

kommunikativa egenskaper. I en retorisk studie av samma text förhåller det 

sig tvärt om (jmf Hellspong & Ledin, 1997). Textstudier kan liknas vid 

klassrumsstudier - i ett klassrum finns olika aspekter att studera. Det kan 

vara interaktionen skolledare och lärare, lärare och elev, elev och elev eller 

elev och sociala medier. För att kunna göra en fruktbar jämförelse måste 

studien vara inriktad på samma studieenhet. Medan debatt- och ledarsidor 

förmedlar ideologiska ståndpunkter förmedlar nyhetsartiklar sakförhållanden 

(jmf Selander, 1988). Skälet att granska en text ur ett hermeneutiskt 

perspektiv är att vi vill komma djupare in i texten för att få ut mer av den, för 

att därigenom få bättre grepp om själva sakfrågan. Här fyller analysen en 

tolkande funktion som syftar till att fördjupa vår förståelse om sakfrågan 

(Hellspong & Ledin, 1997, s 12). Att granska debatt- och ledarsidor görs inte 

i första hand i syfte att komma åt sakfrågan utan av andra skäl, exempelvis 

retoriska skäl hur texten försöker uppnå effekter (jmf Hellspong & Ledin, 

1997, s 12). Då tidigare forskning om utbildningsdiskurser och massmedier 

granskat ideologiska ståndpunkter framför sakförhållanden är en jämförande 

tidsmässig diskussion inte fruktbar. Däremot går det att konstatera att de 

ideologiska ståndpunkterna under 1990-talet inte är i överensstämmelse med 

2000-talets sakförhållanden.  

 

I den gemensamma retoriken om skolan fann Säfström och Östman (1998) i 

början på 1990-talet att den nya skolan skulle emanera ur den ekonomiska 

verklighetens faktiska krav med kunskapsrespekt som rättesnöre, och där 

skolans ämnen strikt skulle hållas isär, och där olika yrkeskategorier skulle 

hållas isär och där lärarnas roll var att förmedla kunskaper i sitt eget ämne 

(Säfström & Östman, 1998). Med utgångspunkt i min analys och tolkning av 

nyhetsartiklarnas innebörd året innan valet 2006 finns ingenting som pekar 

på att den nya skolan har kunskap som sitt huvudsakliga mål. Tvärt om. I 

min analys och tolkning av nyhetsartiklarna framträder en bild där den nya 

skolan har personlighetsutveckling (jmf Piaget, 1976) som sitt huvudsakliga 

mål, där skolans ämnen ska hållas ihop och där skolans yrkeskategorier 

förväntas samarbeta, och där lärarens roll inte är att förmedla kunskaper, 

utan att uppmuntra elever till självständigt kunskapande med andra elever. 

Möjligen finns en viss strukturlikhet med Säfströms och Östmans (1998) 

analys från 1990-talet där tillit till att den absoluta begåvningen ses som en 

differentieringskategori. Medan begåvning under 2000-talet verkar vara 

sammankopplad med en förmåga till självständigt kunskapande inom ramen 

för en effektiviserad pedagogik, handlade begåvning enligt Säfström och 

Östman (1998) i 1990-talets utbildningsretorik om en förmåga att tillägna sig 

vetenskaplig kunskap.  
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Inte heller i jämförelse med Wiklunds (2006) studie med empiriskt material 

hämtat från 1990-talet finns några likheter i synen på läraren. I Wiklunds 

analys av ”den goda läraren” framträder fyra positioner – den ämneskunniga 

förmedlaren, den kravställande och tydliga ledaren, resultat- och 

kvalitetskontrollanten samt värdegrundsförmedlaren (Wiklund, 2006). Med 

utgångspunkt i min analys och tolkning av nyhetsartiklarnas innebörd året 

före valet 2006 finns ingenting som pekar på att den nya skolan har ”den 

goda läraren” (Wiklunds, 2006) som förebild. Tvärt om. I min analys och 

tolkning av nyhetsartiklarna framträder en bild där den nya skolan har en 

annan lärarroll som sin förebild, där lärarens roll inte handlar om att 

förmedla kunskaper, inte är kravställande eller tydlig, inte fungerar som 

resultat- och kvalitetskontrollant. Möjligen kan 2000-talets lärare tillskrivas 

rollen som värdegrundsförmedlare. 

 

Varför de ideologiska ståndpunkterna under 1990-talet inte verkar ha några 

beröringspunkter med 2000-talets sakförhållanden kan denna studie inte 

svara på. För att förklara och förstå detta motsattsförhållande behövs nya 

studier. Ett sätt att förstå skillnaderna är att talet om skolan (retoriken) skiljer 

från skolan som praktik, vilket skulle kunna tyda på förekomsten av en dold 

agenda. Ett annat sätt att förstå skillnaderna är att den nya ideologin och 

världsbilden (den samtida mentaliteten) ännu inte fått något djupare fotfäste i 

samhälle och skola, vilket ytterligare stödjer tesen att samtidens 

utbildningspolitik utmärks av en kulturell eftersläpning (jmf Hammarström, 

1995, s 59) och där en ny mentalitet ännu inte förankrats. Om Ödmans 

(2006) tes att det kan ta århundraden innan en ny anda har sipprat ner till 

mentalitetens bottenskikt (Ödman, 2006, s 419) kan vi förvänta oss att 

utvecklingen kommer att ta lång tid. Möjligen kan Skinners (1973) effektiva 

utbildningssystem påskynda förloppet. 

Utbildningens samtida villkor och processer  
Syftet med denna avhandling i pedagogik är att belysa utbildningens samtida 

villkor och processer för att därigenom förstå vad det är för slags utbildning 

som växer fram inom ramen för 2000-talets skola. I en sammanfattande 

tolkning av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden framträder en bild 

där svensk utbildning under 2000-talet utvecklats i riktning mot en 

mentalitet innehållande tre huvudtendenser – en likställd samhörighet, ett 

självständigt kunskapande och en självständig valfrihet. Parallellt har 

pedagogiken under samma tid utvecklats i riktning mot två huvudtendenser - 

en kompetensutvecklande och en prestationshöjande pedagogik. Som helhet 

växter den samtida mentalitetens och pedagogikens utveckling fram i klyftan 

mellan Piagets och Skinners pedagogiska grundsyn. Tongivande för den 

samtida utbildningsdiskursen är Piaget pedagogiska grundsyn med 

kompletterande behavioristiska metoder för socialt beteende. Sett i ett 



M E N T A L I T E T ,  P E D A G O G I K ,  H I S T O R I S K T  M I N N E  

100 

kortare historiskt perspektiv finns stora likheter mellan 1990-talets och 2000-

talets mentalitetsutveckling, däremot skiljer sig de pedagogiska formerna, 

där en ny prestations-höjande pedagogik framträder. Sett i ett längre 

pedagogikhistoriskt perspektiv finns en påfallande strukturlikhet mellan 

1700-talet och samtiden. Det som skiljer epokerna från varandra är att 1700-

talet var ett utpräglat klassamhälle där lärare hade låga pedagogiska 

ambitioner medan samtiden är ett demokratiskt samhälle där lärare har höga 

pedagogiska ambitioner. Det som förenar epokerna med varandra är att både 

1700-talet och samtiden är en tid av stora rumsliga och ekonomiska 

förändringar. Det är en tid av tvång, konkurrens men också frihet. Det är en 

tid av distans och kontroll, och en tid där barn likställs med vuxna. Det är en 

tid av ofullbordad politik med motsägande tendenser som kan tolkas på olika 

sätt. Sett i ett medieperspektiv finns inga likheter mellan de ideologiska 

ståndpunkter om utbildning som framträder i 1990-talets debatt och 

ledarsidor och de sakförhållanden om utbildning som framträder i 2000-

talets nyhetsartiklar. För att förklara och förstå detta motsattsförhållande 

behövs nya studier. 

 

I detta kapitel har den hermeneutiska bågen slutits och förankrats i en 

jämförande diskussion med tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande konkret reflektion om utbildningens samtida villkor och 

processer. Därmed har den hermeneutiska processen förankrats i 

erfarenhetens jordmån. Genom förankringen till tidigare forskning har 

tillägnelsen av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden samtidigt 

avpsykologiserats (jmf Ricoeur, 1993, s 63) och förhoppningsfullt förlorat 

sin godtycklighet. Medan detta kapitel har handlat om nyhetsartiklarnas 

mening och referens i världen, kommer nästa kapitel att ägnas åt en 

avslutande reflektion över studiens vetenskapliga inriktning samt förslag på 

ny forskning.  
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VII. SLUTREFLEKTION 
Medan förra kapitlet handlat om nyhetsartiklarnas mening och referens i 

världen ska jag i detta kapitel stanna upp och reflektera över studiens 

vetenskapliga inriktning och genomförande. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning. 

Kritisk hermeneutik som vetenskaplig inriktning 
Kritisk hermeneutik är en vetenskaplig inriktning som rymmer ett 

hermeneutiskt men också ett kritiskt kunskapsintresse. Det hermeneutiska 

kunskapsintresset bygger på ett intresse i mellanmänsklig förmedling av 

ömsesidig förståelse med avseende på den möjliga innebörden hos t ex 

handlingar och texter. Det bygger också på ett intresse i traditionsförmedling 

och att tillgodogöra sig möjliga livsstilar, och intresset inbegriper därför 

också självförståelse (Ödman, 2007, s 55). Det kritiska kunskapsintresset är 

ett intresse för individens och kollektivets emancipation och frigörelse där 

individen genom ökad medvetenhet och kunskap ska uppnå herravälde och 

myndighet över sin tillvaro (Ödman, 2007, s 49). I min studie förenas det 

hermeneutiska och kritiska kunskapsintresset i ett försök att belysa 

utbildningens samtida villkor och processer för att därigenom förstå vad det 

är för slags utbildning som växer fram inom ramen för 2000-talets skola.  

 

Enligt Ödman (2007) utgörs det hermeneutiska undersökningsobjektet av de 

olika spår som traditionsförmedlingen ger eller gett upphov till (s 55), och 

som i innevarande studie består av 351 nyhetsartiklar året före valet 2006. 

Då nyhetsartiklar enligt Ödman (2007) befinner sig på en högre abstraktions-

nivå än den elementära tolkningen av en vardagsverklighet (s 62) har 

tolkningsarbetet i denna studie präglats av en strukturell tolkning där 

textanalys och teorier inte bara varit ett sätt att kontrollera min egen 

subjektivitet (jmf Ödman, 2007, s 63) utan också ett sätt att generera en ny, 

annorlunda och bättre förståelse (jmf Ricoeur, 1993; Kristensson Uggla, 

2005, s 31).  

 

I likhet med den traditionella hermeneutiken har innevarande studie krävt 

totaliseringar för att foga samman det jag har iakttagit till meningsfulla 

helheter. För att tala med Ödmans (2007, s 66) sätt att uttrycka det – har 

exempelvis den andra tolkningen (kapitel fem) utgjort en totalisering av den 

första tolkningen (kapitel fyra) genom att omsluta den och samtidigt täcka en 

större del av verkligheten. Den tredje och sista tolkningen (kapitel sex) utgör 
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i sin tur en totalisering av de två föregående kapitlen. Man kan också 

uttrycka saken som att den första tolkningen (kapitel fyra) beskriver 

verksamma utbildningsdiskurser i samtiden, medan den andra tolkningen 

(kapitel fem) på ett teoretiskt plan förklarar verksamma utbildningsdiskurser 

i samtiden, medan den tredje och sista tolkningen (kapitel sex) bidrar med en 

fördjupad förståelse av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. 

Begreppet totalisering innebär sålunda att en totalisering överskrider en 

annan tolkning genom att omfatta en större del av verkligheten och samtidigt 

omsluta det tidigare perspektivet (Ödman, 2007, s 66). I princip kan en 

studie sträva efter alltmer omfattande tolkningar. Exempelvis har tolkningen 

i denna studie kunnat utvidgas mot en förklarande kontext om upplysnings-

projektet, vilket förmodligen skulle ha bidragit med en ny, annorlunda och 

förbättrad förståelse av verksamma utbildningsdiskurser i samtiden. Sam-

tidigt är det ”knappast rimligt att ständigt sträva efter alltmer omfattande 

tolkningar” (Ödman, 2007, s 67). Även om tolkningen har kunna utvidgats 

till fler och mer omfattande kontexter än de förklarande och förstående 

kontexter jag valt för denna studie anser jag att tolkningen i innevarande 

studie genomförts tillräckligt långt för att belysa utbildningens samtida 

villkor och processer. 

 

Att använda nyhetsartiklar som källmaterial har varit ett nytt och annorlunda 

sätt att belysa utbildningens samtida villkor och processer för att därigenom 

förstå vad det är för slags utbildning som växter fram inom ramen för 2000-

talets skola. Det är ett källmaterial som ger en annan förståelse och ett annat 

vetande. Vilken betydelse som denna förståelse och detta vetande har kan 

inte bedömas i relation till verkligheten som sådan utan bara i relation till 

annan forskning. I denna studie har resultatet framförallt relaterats och 

diskuteras till Ödmans (2006, 1991) pedagogikhistoriska forskning, där 

intressanta likheter men också skillnader framträtt. Om skillnaderna beror på 

faktiska förändringar i samhälle, skola och utbildning, på valet av käll-

material eller valet av perspektiv eller på mig som läsare/uttolkare är en 

öppen fråga. I denna studie har resultatet också relaterats och diskuterats till 

tidigare svensk forskning om utbildningsdiskurser och massmedier 

(Säfström och Östman, 1998; Wiklund, 2006), där en intressant och 

oförklarlig skillnad framträtt på så sätt att 2000-talets sakförhållanden om 

utbildning inte verkar ha några beröringspunkter med de ideologiska stånd-

punkter om utbildning som framträtt under 1990-talet. 

 

Att använda en kritisk hermeneutisk ansats kan sammanfattningsvis sägas 

har varit lärorikt men tidskrävande. Det är en postmodern ansats som till 

skillnad mot traditionell hermeneutik låter olika metoder komplettera 

varandra. I likhet med traditionell hermeneutik behöver läsningen gå igenom 

flera stadier för att nå läsmålet (jmf Hellspong & Ledin, 1997, s 230). I 

innevarande studie har den hermeneutiska processen handlat om en 
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textanalys som kombinerats med en hermeneutisk tolkning, som därpå 

utvidgats till en kritisk diskursanalys, för att därefter slutas och förankras i 

en diskussion om nyhetsartiklarnas innebörd i förhållande till tidigare 

forskning, främst pedagogikhistoria (Ödman, 2006, 1991) men också 

forskning om utbildningsdiskurser och massmedier (Säfström och Östman, 

1998; Wiklund, 2006). Även om ansatsen varit tidskrävande vill jag 

rekommendera den för kommande textstudier om syftet är att belysa ett 

samhälleligt fenomen. Att låta sig inspireras av Per-Johan Ödmans gedigna 

teoretiska och praktiska hermeneutisk har varit ett ovärderligt guidat stöd i 

mitt självständiga kunskapande mot mitt eget mål. Ödman har visat vägen, 

jag har följt den, men också på den grunden gått mina egna vägar.    

Förslag på ny forskning 
Nyhetsartiklar utgör en rik textkälla för fortsatt pedagogisk forskning. 

Oavsett intresseområde kan nyhetsartiklar användas för att förklara och 

förstå olika samhällsfenomen. Då texter är mångtydiga kan de användas i 

olika syften. För att kunna använda texter vid utforskandet av olika 

samhällsfenomen vill jag framhålla vikten av att man sätter sig in i och kan 

använda olika textverktyg. Här vill jag rekommendera två litteraturkällor 

som grund för kommande forskning, dels Vägar genom texten. Handbok i 

brukstextanalys (Hellspong & Ledin, 1997), dels Textens mening och makt. 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Bergström & 

Boréus, 2005). Tillsammans ger de två litteraturkällorna en god grund för 

fortsatt pedagogisk textforskning. För att analysera och tolka texter behövs 

inte bara en text- eller diskursteori utan också en textmodell som  

… ger en allmän bild av texters uppbyggnad i stort och smått. Utifrån 

den kan vi sedan målmedvetet och planmässigt styra analysen mot 

olika inslag i dem (Hellspong & Ledin, 1997, s 41).    

Att bygga vidare på denna textstudie vore ett intressant framtida projekt. Åt 

vilket håll kommer den svenska mentaliteten och pedagogiken att gå? 

Kommer den svenska mentaliteten och pedagogiken att anpassas till ett 

effektivt utbildningssystem eller kommer utvecklingen gå ett annat håll? Och 

vad kommer att hända med demokratin? Kommer det demokratiska 

samhället att kvarstå och fördjupas eller kommer vi att se ett nytt klass-

amhälle växa fram? Och vad kommer att hända med barnen? Kommer barns 

och vuxnas roller alltmer att likställas med varandra eller kommer 

utvecklingen gå åt ett annat håll? Att jämföra samtidens syn på barn med 

Ellen Keys (1900) vision om 1900-talet som Barnets århundrade är ett annat 

intressant forskningsprojekt. Blev 1900-talet ett barnets århundrade på det 

sätt som Ellan Key förespådde och hoppades på? Detta är ett 

forskningsprojekt som berör frågan om den förändrade barnsynen men också 
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synen på vuxna och synen på den pedagogiska situationen.  

 

Att synen på barnet och den medföljande pedagogiska grundsynen kan ha 

betydelse för elevers resultat i skolan är en annan intressant tråd att spinna 

vidare på. Kan det vara så att synen på barnet och den medföljande 

pedagogiska grundsynen är en delförklaring till skolors försämrade 

elevresultat? Att förklara och förstå vilken betydelse synen på barnet och den 

medföljande pedagogiken har för elevers resultat är ett viktigt forsknings-

projekt med tanke på kravet på lärarlegitimation.  

 

Att förklara och förstå relationen mellan extern bedömning i medietexter och 

formandet och genomförandet av utbildning och utbildningspolitik är annat 

outforskat område som skulle vara intressant att studera. Vilken betydelse 

har extern bedömning i medietexter för skolan som pedagogisk praktik? Och 

vilken betydelse har extern bedömning i medietexter för utformandet av 

lokal och nationell utbildningspolitik?  
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction  
This thesis attempts to highlight the contemporary conditions and processes 

of education in order to define what kind of education dominates the 21st 

century School. What mentality and pedagogy are governing the design of 

the 21st century School? How can the historical perspective help to explain 

the conditions and processes in contemporary education? This thesis studies 

these questions by analyzing and interpreting active educational discourses 

from the beginning of the 21st century.   

Methodology  
The study is based on Paul Ricoeur´s critical hermeneutics. His approach 

assumes that discourse is comprised of structures that one must describe and 

explain before one can understand them.  It is a type of hermeneutic that 

integrates different methods, in order to formulate a possible but not an 

arbitrary interpretation.  

 

In order to understand what kind of education dominates the 21st century 

School, I have studied 351 news articles in the Swedish newspaper 

Västerbottens-Kuriren, which date from 1 September 2005 to 31 August 

2006. The news articles organize education into three levels of schooling: 

preschool, elementary school and upper secondary school. The interpretative 

concepts that the articles cover are mentality, inherent pedagogy and 

historical memory. The term mentality is a given collective figure that 

frames educational processes. The term inherent pedagogy refers to the 

inherent educational processes that shape the mentalities. Finally, historical 

memory is the recognition that historical knowledge and the history of 

consciousness is produced and reproduced. Historical memory is a collective 

phenomenon that long ago lost their original functions and survives mainly 

through automatic transference from generation to generation.  

 

The interpretation process has been carried out at different stages, in order to 

describe, explain and understand active educational discourses. This 

interpretation applies three complementary methods - text analysis, 

hermeneutic interpretation and critical discourse analysis. The interpretative 

process ends in a concrete reflection that summarizes the present study. 
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Development theories 
To generate a new, different and clearer understanding of active educational 

discourses in the beginning of the 21st century, this chapter highlights three 

development theories that can create an explanatory context and 

interpretation framework. The explanatory contexts that I have selected are 

based on my summaries of parts of Skinner´-, Piaget´- and Vygotsky´s 

research. The selection is limited to the development theories which address 

educational issues and more or less inspired the design of the 20th century 

school system. 

 

Skinner's theory has its historical counterpart in Locke's realism, which 

Locke developed in the 17th century. According to Skinner, one can explain 

human behavior by referring to the physical and social circumstances in 

which the human lives. These circumstances dictate the behavior that people 

acquire as they undergo the process of operant conditioning. Operant 

conditioning is a form of learning whereby the likelihood of an operant 

behavior changes as a result of its reinforcing or punishing consequences. 

Skinner seems to advocate an efficient style of learning, whereby the teacher 

arranges such reinforcing conditions so that the students learn. When one is 

teaching effectively, one is intentionally shaping a desired behavior by 

carefully designing a program of gradually changing reinforcing conditions 

and by using enhancement schemes in order to maintain an already acquired 

behavior. Gradual progress will take place in the learner only when the 

teacher applies techniques that reinforce lessons with a considerable degree 

of precision and when the teacher places individual academic and social 

behavior under a precise control. Moreover, a teacher can achieve this 

control only by knowing the effects of reinforcement.   

 

Piaget´s theory has its historical counterpart in Rousseau's romantic 

naturalism, which Rousseau developed in the 18th century. According to 

Piaget, one can explain human behavior by referring to the evolution of 

human intelligence. He views this development as taking place gradually in 

stages and as the result of man's relations with his surroundings. Piaget 

regards intelligence as a behavior that promotes individual adaptation to 

surroundings and that arranges and rearranges the individual's thoughts and 

actions. Every environmental adaptation has its beginnings in the small 

child's diffuse and disorganized mass reflexes, and it evolves gradually to its 

highest form; the logical and abstract thinking. Human behavior patterns 

(cognitive schemata) change through two complementary processes – 

assimilation (new objects or situations adapted to existing behavior patterns) 

and accommodation (discovering that previously learned behavior is no 

longer adequate and must be transformed into new behaviors and ways of 

thinking). Piaget advocates independent learning, that is driven by a teacher 
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who accepts the UN Declaration on Human Rights and thus encourages the 

students own exploration through active experiments and through reflecting 

on the lessons with other pupils. In order for students to develop their 

intellect, they need to stimulate one another´s work and offer feedback. The 

instructor must base this collaborative climate on spontaneous exploration, 

free discussion and free cooperation among the students. 

 

Vygotsky´s theory has its historic counterpart in Marx's dialectical 

materialism, which Marx developed in the mid-19th century. According to 

Vygotsky, human behavior can be explained with references to historical 

changes in society and material life. Vygotsky assumes that the formation of 

human intellectual development is a prehistoric cultural process with roots in 

two cultural behaviors: the use of tools and the use of language. The tool and 

language system of an individual`s society dictate his intellectual 

development. He also sees human consciousness as dynamic, changing, and 

mirroring’s the surrounding culture in both content and form. Vygotsky 

advocates proximal learning, where by the educator establishes two levels of 

development: the current development level (what children can do on their 

own) and the zone of proximal development (what children can do with the 

help of adults or peers with knowledge). In order for learning to be "good 

learning" it must be elevated to the level of the proximal learning.  Only 

through guided assistance from adults or experienced peers can students 

exceed their current level of development.  Teachers can provide guided 

assistance asking leading questions, demonstrating how the issue can be 

resolved, and then allowing the children to solve the problem themselves. 

Discourse description  
In this chapter, I will describe the discourse that I will be entering with this 

study. My description is based on a textual analysis combined with a 

hermeneutic interpretation of items from news reports.  

 

The mentality contains three main trends – equal togetherness, independent 

learning and independent freedom of choice. This mentality arises from an 

inherent pedagogy at three levels: frames-> process-> results. The first 

educational level stresses the convention on the rights of the child and 

legislation. This convention is creating an educational framework that 

enables an equal togetherness for all. In addition, more competent teachers 

with individual salaries are acknowledged as the creators of an educational 

framework that enables independent learning for all. Finally, legislation 

creates an educational framework that enables freedom of choice for all. On 

the second level of education, informative interaction, including its “equal 

treatment plan” can be seen as an education process with the aim of 

changing traditional thoughts and actions in favor of a more standardized 
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thinking and action patterns. In addition, innovative interaction and skills 

competitions are seen as an educational process with the aim of supporting 

independent learning for all.  Finally, free competition based on money and 

freedom of choice based on personal interest is seen as an educational 

process with the aim of supporting an independent freedom of choice for all. 

On the third educational level, external evaluation is seen as a pedagogical 

result with the aim of positively reinforcing desirable behaviors and 

negatively reinforcing undesirable behaviors.  In addition, new educational 

innovations are seen as conscious attempts to shape a new and more 

desirable behavior (results) by carefully designing a program of gradual 

changes. 

Explanation of the discourse  
This chapter attempts to generate a new and different understanding of active 

educational discourses in the beginning of the 21st century by relating the 

description of the discourse to an explanatory context that consist of the 

three developing theories previously described in chapter three – those by 

Skinner, Piaget and Vygotsky. As a guide for my discourse analysis, I asked, 

“If, how and in what way can the chosen development theories individually 

or together explain active educational discourses in the beginning of the 21st 

century?”   

 

The contemporary mentality and pedagogy are emerging in the gap between 

Piaget´s and Skinner's educational ethos. The most important traits of this 

contemporary mentality are Piaget´s educational ethos and Skinner´s 

methods of social behavior. In parallel, the inherent pedagogy also draws 

from Piaget and Skinner´s theories. It is a competence-developing and 

performance-enhancing process. This pedagogy is framed by conventions, 

legislation and teachers with greater competency. Competence developed 

through the process of (value-) informative interaction, (knowledge-) 

innovative interaction and freedom of choice based on interest. It is an 

inherent pedagogy that can be related to Piaget´s theory. Performance 

enhancing through the process of individual salaries, equality treatment 

plans, skills competitions, free competition bases on money, external 

evaluation and new innovations. It is an inherent pedagogy that is related to 

Skinner's theory.  

Understanding the discourse  
This chapter attempts to generate a better understanding of active 

educational discourses in the beginning of the 21st century. Here, I will 

relate my preceding description and explanation of active educational 

discourse to a more understanding context consisting previous research on 
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education history and educational discourses and the media. 

 

When one looks at the shorter historical perspective, one will notice that the 

way in which people formed mentalities in the in the 1990s bears major 

structural similarities to the way in which people formed mentalities in the 

21st century. The main trends in the 1990s mentality appear to be 

togetherness and solipsism (the lonely self), whereas the main trends in the 

21st century mentality appears to be togetherness and independence, where 

learning and freedom of choice is two aspects of the theme of independence. 

In summary, the 21st century mentality can be described as democratic, 

communicative and individualistic with elements of selfishness combined 

with a shared and individual responsibility with elements of dishonesty. 

Despite a remarkable structural similarity between the mentalities of the 

1990s and the 21st century pedagogy shares far less structural similarities 

between the 1990s and the 21st century. This disparity can be interpreted to 

mean that educational arrangements evolve faster than mentality. While the 

main trends in pedagogical development in the 1990s can be described as 

communicative and knowledge seeking, the main trends in contemporary 

pedagogy can be described as competence-developing and performance- 

enhancing process. In summary, the competence-developing pedagogy 

features a curriculum wherein students invent new knowledge with other 

students. Therefore, competence in this case is not about incorporating 

knowledge; instead it is about developing skills, such as the ability to learn, 

the ability to solve problems and the ability to communicate. Becoming 

more competent is to develop as a person in a spirit of freedom toward other 

people and events as well as a spirit of a convincing democratic doctrine. 

The competence-developing pedagogy is a curriculum that covers (value-) 

informative and (knowledge-) innovative interaction as well as freedom of 

choice. The performance-enhancing pedagogy is something completely new. 

It includes individual salaries, equal treatment plans, skills competitions, free 

competition based on money, external evaluation and new innovations. This 

curriculum intent is to increase the speed at which children and adults learn, 

regardless of their chosen area of competence. It is a curriculum framed by 

the convention on the rights of the child, legislation and teachers with greater 

competency. 

 

Even when one looks at the longer historical perspective, one will notice 

major structural similarities between the 18th century and the 21st century. 

What distinguishes one period from another is that the 18th century was a 

class society with teachers who had low ambitions, whereas the 21st century 

is a democratic society with teachers who have high ambitions. What unites 

the periods is that both the 18th and the 21st centuries witnessed great spatial 

and economic change. They are centuries of coercion and competition as 

well as centuries of freedom. In addition, they share the qualities of distance 
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and control, and they both treat children as adults. Finally but of no less 

importance both centuries face unfinished policies with contradictory trends.   

From a media perspective, the debates from the 1990s and the editorials and 

facts from the 21st century news articles bear no similarities in terms of 

ideological positions on education.  
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BILAGOR 

 

Här presenteras de nyhetsartiklar som används som källmaterial i studien. 

Varje nyhetartikel presenteras med referensbeteckning, publiceringsdatum 

samt textrubrik.  

 

a1  060406  Utsatta barn. Dåligt skydd för barn. 

a2  060316  Ny lag förbjuder all kränkning 

a3  060519  Ersängskolan blir global 

a4  051001  Lärare besöker skolor i England 

a5  061201  Sexundervisningen i skolorna behöver förnyas 

a6  060327  Pimpelfiske stor upplevelse för italienska elever 

a7  060503  Ingen stress deras bestående intryck 

a8  060327  Fransmän gillade åka skrana 

a9  060702  Nybyelever i europeiskt samarbete 

a10  060518  Frihet gjorde intryck 

a11  051117  Ersängselever gör studieresa till Paris 

a12  060531  Diskussion om sexbrottsoffer med ministern 

a13  060527  Justitieministern kommer till Umeå 

a14  060324  Jämställdhet på schemat 

a15  060201  Elever arbetar mot kvinnovåld 

a16  060301  Djup symbolik i judisk påskmat 

a17  060513  Sagodag mot fördomar 

a18  060501  Rasternas riddare tackades med bullfest 

a19  051021  Action i skolan när elever filmade 

a20  060127  Änglarna gråter på Midgårdsskolan 

a21  050920  Medveten konsumtion 

a22  060317  70-talsklassiker i ung tappning 

a23  060310  De tillbringar sportlovet på ung scen 

a24  050901  Elevdemokratin ska bli starkare 

a25  050916  Norrköping ökar elevinflytandet 

a26  060428  Elevråden får politisk inblick 

a27  060609  Föräldrar krävs på vite för skolk 

a28  050920  Skolfrånvaron läggs ut på webben 

a29  060224  Barns skolk kan kollas på nätet 

a30  060816  Inget stöd för skolk-besked 

a31  051021  Barnomsorg för lågavlönande gratis 

a32  060317  Kompenseras för deltidsbarn 

a33  051019  Cosmos invigdes med tårtkalas 

a34  060328  Två språk självklart i klassen 

a35  060112  Elever njöt av ismys på skridskor 

a36  051223  Mariehemsskolans nya jultradition stärker gemenskapen 

a37  060614  Skolavslutning i kyrkan slopas 
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a38  060610  Kyrkan okej – med tonvikt på gemenskap 

a39  060614  DO vill inte stoppa psalm 

a40  060610  ”Varje skola måste föra diskussion” 

a41  060224  Frukost i skolan gör eleverna lugna 

a42  051215  Skolmaten viktig för folkhälsan 

a43  050922  Elevers surfande ska kunna spåras 

a44  060113  14-åriga elever polisanmälda 

a45  060323  Tre skolelever anmälda för fler brott 

a46  051216  16-åring elev klöste lärare 

a47  060419  Elev åtalas för lärarmisshandel  

a48  051214  Elev misshandlad i skolan 

a49  051217  Skolmisshandel öppnar för utredning 

a50  051223  Polisen: Vi berättar bara det vi vet 

a51  051223  Vännäsbys elever slår tillbaka  

a52  060104  Polisen ska stötta våldsdrabbad skola 

a53  060310  Elev åtalad för misshandel 

a54  051216  Kräver hårdare tag för att stoppa misshandel 

a55  060512  Högstadium i Malmö läggs ned 

a56  060422  Skolstängning i Malmö ska tas upp i riksdagen 

a57  051021  Minister vill inte stoppa mindre föräldrabidrag 

a58  051028  Borgligt bråk om gratis förskola 

a59  060222  ”Elevinflytande ger bättre arbetsmiljö” 

a60  060802  ”Lärare sprider homofobi” 

a61  060627  Utmärkelse till Tomtebogård 

a62  060324  Minervaskolan en bra arbetsplats 

a63  060328  Minervaskolan utsedd till bästa arbetsplats 

a64  060708  Vännäs förskolebeslut kritiseras av skolverket 

a65  051006  Sorsele får kritik av skolverket 

a66  051122  Fler barn ska få dagisplats 

a67  051202  ”Det finns inga halva barn” 

a68  051209  Slipper dela dagisplats 

a69  060424  Föräldrar upprörs av dagisbeslutet 

a70  060424  Barngruppförslag upprör föräldrar 

a71  051005  Elevernas lediga onsdag ogillas av skolverket 

a72  060720  Skolkare krävs på 19 miljoner kronor 

a73  050914  Skolor struntar i att anmäla skolk 

a74  060728  ”Förskolan främjar gamla könsroller” 

a75  060614  Politiker kräver religionsfri skolavslutning 

a76  060621  Kallos anklagas för ministerstyre 

a77  060309  Fick inte bärs sjal i skolan 

a78  060309  Beslutet kan vara diskriminering 

a79  060310  Rektorer: ”Slöja inget problem” 

a80  060310  Sjal kan inte jämföras med keps 

a81  060316  ”Det handlar om våra regler på skolan” 
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a82  060316  Sjalförbud anmält till DO 

a83  060317  ”Byt kultur om symboler är huvudsaken” 

a84  060317  Skolan kan mista bidraget 

a85  060318  Jabar Amin starkt kritisk – kräver Hans Janssons avgång 

a86  060318  Rektorn går stöd av skolans styrelse 

a87  060318  Muslimer polisanmäler Minervaskolans rektor 

a88  060318  ”Uttalandena är upprörande rasisitiska” 

a89  060320  Slöjförbud i Turkiet inget klartecken för svenska skolor 

a90  060321  Föräldrarna i långt möte i går kväll 

a91  060321  Skolan anmäler sig själv 

a92  060322  Skolans föräldraråd tog påsängen 

a93  060322  Familjer nobbar Minerva 

a94  060323  Lektionerna ställs in 

a95  060323  JK granskar rektors uttalanden 

a96  060324  Koranen och kulturen är avgörande för kvinnans beslut  

a97  060325  Protest mot slöjförbudet 

a98  060331  VK bröt inte mot grundlagen 

a99  060330  Ny anmälan mot Minervaskolan 

a100  060407  Rekorn vägrade att debattera 

a101  060405  Minerarektorn hävdar att mamman kände till reglerna 

a102  060515  Äldre mer positiva till ett förbud 

a103  060515  Umebor stödjer förbud mot slöja  

a104  060523  Baylan välkomnar verkets beslut 

a105  060523  1 6-åriga Zena hyllar Gud genom bära slöja jämt 

a106  060523  Mineraskolan tvingas tillåta slöja 

a107  060711  Slöjförbudet prövas inte 

a108  060524  Narmine bär slöjan i sitt hjärta 

a109  060524  Khandan tog av egen vilja på sig slöjan 

a110  060318  Föräldraråd nästa vecka 

a111  060220  Otrygg i skolan efter Muhammed-debatt 

a112  060220  Skoldirektören: ”Många kloka ord” 

a113  060330  Skolverket granskar betygsstraff 

a114  060304  Dragonskolan anmäls sedan elev mobbats 

a115  060325  Sparkad och slagen i skolan 

a116  060325  Personalen märkte ingenting 

a117  060228  Mobbning får läkare att flytta 

a118  060228  ”Det som hänt har inte hanterats som kränkning” 

a119  060301  Skolans passivitet kritiseras 

a120  060302  ”Varje fall av mobbning är ett misslyckande” 

a121  060217  Misshandlade skolkamrat 

a122  060221  Föräldrarna i klassen ställer ultimatum 

a123  060218  ”Arbetsmiljön är en mardröm” 

a124  060217  Rektorn: Jag har förståelse för att föräldrarna är oroliga 

a125  060217  Rektorn: ”Vi i skolan kan inte tillåta fysiskt våld” 
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a126  060217  Medlaren: Alla föräldrar är inte insatta i allt arbete 

a127  060221  ”Barn ska inte behöva sluta” 

a128  051012  Skolverket kritiserar kommun efter pojkes självmord 

a129  051221  Lärare hotade döda elev 

a130  051221  ”Oacceptabelt att lärare hotar elev” 

a131  060609  Lärare angrep 9-åring 

a132  060609  Rektor förtvivlad över det som hänt 

a133  050609  Skolverket: Tillhör inte vanligheterna 

a134  050909  Elev skadad av lärare 

a135  050909  ”Även allvarligt att elever provocerar” 

a136  050919  Elevgäng en plåga på skolan 

a137  050919  Rektorn bekräftar problemen 

a138  050920  ”Det handlar om omogna pojkar som vill testa gränser” 

a139  051130  Lärare friad från ofredande 

a140  060120  Skola i Robertsfors anmäld 

a141  060203  Skola och kommun förnekar förtalskampanj mot elev 

a142  060203  Föräldrar vill ha bort barn- och utbildningschefen 

a143  060224  Fler att omplacera stökiga elever 

a144  060225  Länsrättens dom upprör 

a145  060303  Robertsfors överklagar skoldom 

a146  060316  Robertsfors överklagar länsrättsdom 

a147  060530  Krav på skolbyte för mobbare 

a148  060530  Fp: Ska mobbare byta skola? 

 

b1  060620  S vill utbilda fler obehöriga lärare 

b2  050917  Fp vill stoppa obehöriga lärare 

b3  051102  Auktoriserade lärare krävs 

b4  060104  Regeringen ska utreda auktorisation av lärare 

b5  060617  Oro för brist på förskollärare 

b6  060310  Förskollärare ett jobb för framtiden 

b7  060305  Förskolor behöver mer personal 

b8  050922  Kortare utbildning för förskollärare 

b9  060726  Lärare utbildas till förskollärare 

b10  060419  Nya pengar ger högre personaltäthet i förskolor 

b11  051014  Mindre barngrupper på dagis 

b12  060223  Mindre grupper på dagis utreds 

b13  051214  Yrken ställs mot varandra 

b14  050916  Skolrapport väcker ny debatt 

b15  060408  Umeå kan få satsning på skola och näringsliv 

b16  051202  Rektorer och företagare lär av varandra 

b17  060325  Extra stöd för utsatta elever 

b18  060419  Stöd till särskilt utsatta elever 

b19  060707  En andra chans till gymnasiet  

b20  051109  Här får man klappa ormar 
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b21  051129  Dagisbarn fick lära sig vad brandmän gör 

b22  051215  En lärorik stund i den kalla verkligheten 

b23  060709  Anna Sjöström gav skolbarn träningsråd 

b24  061123  Temadag om att må bättre 

b25  060422  Skolbiblioteket ett rum för lust och lärande 

b26  060513  Åselebarn fick besök av författaren Ulf Stark 

b27  051101  Gränslösa studier på gymnasiet 

b28  060317  Nairobi ligger inte i Västerbotten 

b29  051210  Lyckseleelver bygger center i Nicaragua 

b30  060201  Elever får hjälp att söka stipendium 

b31  060201  Framgång väcker mersmak 

b32  060412  Stans vackraste hus på export 

b33  050929  Konst på marknad sitter fint 

b34  051217  Barn skapar bärbar konst 

b35  051216  Frisörelever bjöd på nostalgishow 

b36  060218  Stjärndrömmar och vilda danser 

b37  060504  Perrongen som dansscen 

b38  060331  Revyn årets bästa höjdpunkt 

b39  060224  Naturelever valde att brygga eget öl 

b40  051117  Lärorikt när fotbollsgymnasiet åkte västerut  

b41  060530  Husbygge av tidningar 

b42  051221  Umeelever byggde byagård i Ghana 

b43  060826  Får sin energi av solen 

b44  051214  Först lucia – sedan kommers 

b45  060504  Sjundeklassare blev företagare  

b46  051019  Lyxig lunch och så billig 

b47  060408  Elever skrev bok om Umeå FC:s färgade hjärta 

b48  051222  Niornas egen julshow 

b49  060225  Gymnasieelever skyddsängelns hjälptrupp 

b50  060220  Så ska unga lockas till logdans 

b51  060302  Storsuccé när förskolan ordnande Lilla vasaloppet 

b52  060317  500 i fädernas spår med solen och soppan 

b53  060322  Strapatsrikt fälttåg för elever 

b54  060214  Superkul hockey på Bergshemsskolan 

b55  050909  Unga utmanas att sluta röka 

b56  051202  Tobaksfria tjejer vann utlandsresa 

b57  050922  Gymnasieelever får lära om hälsa 

b58  050914  Elever firade 60-årig i fläta 

b59  051119  Läsveckan gav tid att plöja böcker 

b60  060312  Victor vann resa till klassen 

b61  060531  Umegymnasister med segerchans 

b62  060413  Umeelever vann resa i reklamtävling 

b63  060608  ”Bräntis” bäst i Sverige 

b64  060322  Umeskolor vidare i skol-SM 
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b65  060426  Tufft omlopp i teknikåttan 

b66  061014  Glatt gäng vann nyhetsprojang 

b67  060512  Guldpenseln till elev på måleriprogram 

b68  060517  Umeelev till OS i programmering 

b69  051012  Nobelmiddag på skolan 

b70  060208  Pirrigt i avgörandets stund 

b71  060314  Böleäng föll på mållinjen 

b72  060612  Sävarelever slåss om plats i Bryssel 

b73  060217  OS-final nästa för naturvetare 

b74  060620  Tärnaelever fick stipendier 

b75  060425  Någon i varje klass tar sömnmedel 

b76  051104  Toppform på skoltid 

b77  060224  Marie projekt blev en bok om kroppshår 

b78  051101  Senegal lockar för danselever 

b79  060224  Tog en cykeltur till Stockholm 

b80  060216  Med miljöfrågor på schemat 

b81  051004  Yrkesutbildning ska få högre status 

b82  060302  Geografi kvar som ämne 

b83  060202  Lärlingsutbildning ska ge eleverna mer praktik 

b84  060801  M för lärlingsutbildning 

b85  051004  Vill ge läsgaranti till alla elever 

b86  060210  Elever i Umeå utan läsgaranti 

b87  060211  Inget stöd för garanti i skolan 

b88  051104  Skolverket vill ha betyg tidigare 

b89  060516  Niondeklassare vill ha betyg tidigare 

b90  060427  Personaltätheten hög i länet 

b91  051122  Dragonskolan utsedd till idéskola 

b92  051216  Vinnarna i jakten på jobben 

b93  060407  Rolig teknik gav Västteg pris 

b94  060504  Jämlika experiment gav pris 

b95  051010  Lärare för byggutbildning belönas 

b96  051008  Förskola lär barnen smaka all mat 

b97  060107  Montessoriskolan nästan prickfri 

b98  051018  Skola med kvalitetsstämpel 

b99  051015  Midgårdsskolan bäst i landet 

b100  051219  Avgångselever i Bjurholm mest behöriga i landet 

b101  051201  Skolan får svidande kritik 

b102  060621  Få lärare har rätt utbildning 

b103  051119  Friskola i Malmö får skarp kritik 

b104  060412  Dagis anställer när Nästansjös barn blir fler 

b105  051029  Sparar pengar på fritidshem 

b106  051207  Starka reaktioner från föräldrar 

b107  051207  Rektorer tar strid 

b108  060309  Elva lärare sägs upp inför hösten  
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b109  060811  Kan tvingas säga upp personal 

b110  060811  Saknar pengar för att lära barnen läsa 

b111  051215  Revisorkritik mot skolan 

b112  051215  ”Avtalet är svårt att följa” 

b113  060214  För lite görs mot buller i skolan 

b114  051102  Buller stort problem i länets skolor 

b115  060308  Förskolor motverkar inte buller 

b116  060216  Midgårdsskolan får kritik för arbetsmiljön 

b117  050929  Sällan lugnt i klassrummet 

b118  060112  Ökad stress bland unga 

b119  060413  Stress och ständig oro knäcker unga 

b120  051008  Barn utreds noga före placering i särskola 

b121  060210  Ny anmälan till skolverket 

b122  050915  Inte rätt stöd – nu anmäls umeskolan 

b123  051223  Föräldrar anmäler Midgårdsskolan 

b124  060420  Nämnden försvarar hanteringen av elevärende 

b125  060504  Hörselskadade barn blir utan hjälp i skolan 

b126  060306  Barn med behov av stöd får inte hjälp – skolor anmälda 

b127  060307  Umeås skolledning tar åt sig av kritiken 

b128  060306  ”Hälften av skolorna brister” 

b129  060415  Försiktiga skolsamtal 

b130  051104  Utvecklingssamtal mest högläsning 

b131  060824  Forskning visar på orättvisa betyg i åttonde klass 

b132  060613  Skolor kritiseras för otydlig ledning 

b133  060613  Det börjar redan i grundskolan 

b134  060703  Tid faller bort från matematiklektionerna 

b135  060620  Otydligt kring elevers inflytande 

b136  060407  Matematiken störs av oredan 

b137  060613  En del vet inte vad substantiv och verb är. 

b138  060610  Elever ifrågasätter promenader på lektionstid 

b139  060613  ”Alla ställer krav på att vi ställer krav”. 

b140  051130  Studenter dåliga på språk 

b141  060930  Var femte elev läser inte böcker 

b142  060323  Internet viktigt för eleverna 

b143  051216  Niondeklassarna fick lägre betyg 

b144  060607  Skolorna klarar inte kunskapskraven 

 
c1  060215  Nya lagar för friskolorna till sommaren 

c2  060506  Hård debatt om religiösa friskolor 

c3  060511  Ja till religiösa förskolor 

c4  060511  ”Det kommer att bli svårare arr fördela resurserna” 

c5  060216  Skärpta villkor för friskolebolag 

c6  050927  BO kritiserar friskoleförslag 
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c7  051123  Lusbengymnasiet kan bli friskola 

c8  051228  Friskoleplaner överklagas 

c9  060506  Ingen friskola av Lusben 

c10  051207  Kooperativt dagis stoppas av kommunen 

c11  060529  Dagbarnvårdare tvingas välja bort sina hästar 

c12  060529  ”Vi gör det inte av elakhet” 

c13  060410  Hannaskolan får inte starta förskola 

c14  060428  Hannaskolan utan förskola 

c15  050909  Nej till friskola 

c16  051008  Intresseförening vil starta dagis 

c17  060210  Fler platser i enskilda förskolor 

c18  060127  Ja till fler dagisavdelningar 

c19  060420  Nya ansökningar om friskolor 

c20  051029  Nu ska kommunen marknadsföra sina egna skolor 

c21  050328  Tydligare profiler på gymnasiet 

c22  060201  Malgomajskolans riksintag för restaurangelever hotat 

c23  051222  Lycksele får ett hockeygymnasium 

c24  060504  Malung får första hockeygymnasiet för tjejer 

c25  050112  Innebandy på skolschemat 

c26  060506  Anja och Heidi stöttar gymnasieplaner 

c27  051011  Dragonskolan blir golfgymnasium 

c28  060607  Umestan får friskola med idrottsinriktning 

c29  051111  Minerva startar idrottsgymnasium 

c30  050921  Två nya medieprogram på Östra gymnasiet 

c31  051012  Skolan som siktar mot toppformen 

c32  060507  Vård på schemat i college på Östra 

c33  060823  Mer idrott lockar fler elever 

c34  051021  Snart dags att söka till gymnasiet 

c35  051028  Internationella gymnasiet flyttar 

c36  060103  Transportvision för Liljeskolan 

c37  050529  Prolympias rektor utsedd 

c38  060617  Jonsson tar befälet på hockeygymnasium 

c39  060204  Inte lätt välja rätt i gymnasiet 

c40  060204  Välj efter intresse 

c41  060204  54 alternativ 

c42  051007  Bygglinjen har blivit het 

c43  060211  Dröm om att bli stjärna 

c44  060421  Tvingades byta utbildning för att nå sin innebandydröm 

c45  060421  Skolan vill undvika pendlingstid 

c46  060825  Drar till Göteborg för att lära sig sy 

c47  051213  Ökat intresse för gymnasieskolas praktiska program 

c48  060301  Så går gymnasievalet 

c49  060628  Gymnasieintagningen är klar 

c50  060308  Hårt tyck på byggprogrammet 
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c51  060616  Fler platser på byggutbildningar 

c52  060401  Östra gymnasiet bäst i länet 

c53  060126  Klyftorna i skolan ökar 

c54  060302  Skolsegregation försätter att öka 

c55  060303  Elever missgynnas av valfrihet i skolan 

c56  060310  Facket vill stoppa elever i byggprogram 

c57  060510  Storumanbor kräver valfrihet i barnomsorg 

c58  060509  388 namn för valfri barnomsorg 

c59  060530  Ja till öka valfrihet i barnomsorgen 
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