
1	  
	  

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen  

 

 

 

	  
Svensk	  skola	  i	  fritt	  fall	  
En	  argumentationsanalys	  av	  
debattartiklars	  syfte	  och	  underliggande	  
värderingar	  

	  

	  

	  

	  

	  
  Uppsats för C-seminariet i                     

  Statsvetenskap vid Umeå universitet  

  VT 2014 

  Elisabeth Borg och Sara Bartal 



2	  
	  

Innehållsförteckning	  
1.	  Bakgrund .............................................................................................................................................4	  

1.2	  Inledning .......................................................................................................................................4	  

1.3	  Syfte	  och	  problemformulering ......................................................................................................5	  

1.4	  Likvärdighet...................................................................................................................................5	  

1.5	  Avgränsningar ...............................................................................................................................6	  

1.6	  Tidigare	  forskning..........................................................................................................................7	  

1.7	  Debatt	  om	  skolan	  i	  medier ............................................................................................................7	  

1.8	  Disposition.....................................................................................................................................8	  

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter .................................................................................................................8	  

2.1	  Fyra	  välfärdspriciper......................................................................................................................9	  

2.2	  Framing .......................................................................................................................................11	  

2.3	  Kritik ............................................................................................................................................12	  

3.	  Forskningsdesign...............................................................................................................................13	  

3.1	  Kvalitativ	  studie.........................................................................Fel!Bokmärket	  är	  inte	  definierat.	  

3.2	  Argumentationsanalys ................................................................................................................14	  

3.3	  Kritiska	  reflektioner.....................................................................................................................15	  

3.4	  Validitets	  –	  och	  reliabilitetsfrågor ...............................................................................................15	  

3.5	  Material.......................................................................................................................................16	  

3.6	  Tillvägagångssätt .........................................................................................................................16	  

4.1.	  Tillämpning	  av	  Framing-‐teori	  på	  välfärdsprinciperna ................................................................30	  

4.2	  Välfärd	  som	  social	  garanti ...........................................................................................................31	  

4.3.	  Välfärd	  som	  social	  service ..........................................................................................................32	  

4.4.	  Välfärd	  som	  social	  investering ...................................................................................................33	  

4.5.	  Välfärd	  som	  social	  kompetens ...................................................................................................35	  

5.	  Diskussion	  och	  slutsatser. .................................................................................................................37	  

5.1	  Vidare	  forskning ..........................................................................................................................41	  

5.2	  Referenslista................................................................................................................................41	  

	  

 

 

 



3	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4	  
	  

	  

1.	  Bakgrund	  

1.2	  Inledning	  
En debattartikel som berör den svenska skolan på DN.se får över 200 kommentarer. Detta 

kanske kan ses som ett tecken på att politik som rör utbildning och skola är ett viktigt ämne. 

Allt fler anser att skolan är avgörande för vilket parti de röstar på. Rapporter från Göteborgs 

universitet visar att skolfrågan är en betydelsefull valfråga för svenska väljare: (GU 2012). 

Pisarapporten slog därmed ner lite som en bomb under början av 2014: svenska elevers 

skolresultat är lägre än OECD- genomsnittet. Enligt PISA, (2013, 6), som jämför OECD-

länders kunskapsutveckling i matematik, läsförståelse och naturkunskap, har Sverige sedan 

2009 framtill den senaste mätningen 2012, en försämrad kunskapsutveckling. Det här är 

oroande då skolan är en av våra mest fundamentala samhälleliga institutioner.  

Hur och om vad uttrycker sig olika samhällsaktörer rörande skolan? Detta är intressant att 

studera eftersom debattartiklar bidrar till att förmedla information och kunskap till 

allmänheten, vilket leder till att olika uppfattningar formas gentemot en betydelsefull 

institution. Debatten som förs i medier påverkas av oss medborgare, samtidigt påverkas vi av 

debatten som förs, och i slutändan skapas gemensamt framtidens skola. 

Många har således mycket att säga, framförallt diskuteras tänkbara orsaker till kunskapsraset. 

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet (2014 s, 1) hävdar att det är 

svårt att utse en specifik orsak till varför svenska elevers kunskaper rasar, men en möjlig 

orsak kan vara det fria skolvalet. Samtidigt som det fria skolvalet kan vara en bidragande 

faktor, påstår Jan-Erik Gustafsson vid Göteborgs universitet (Zachrisson, 2014), att det är 

förändringar från 90-talets början som beslutsfattare måste komma till bukt med. Sveriges 

utbildningssystem förändrades radikalt då skolan kommunaliserades och skolmarknaden 

justerades (Zachrisson, 2014). De flesta verkar kunna enas om att makthavare tillsammans 

med med det övriga samhället vill åstadkomma en likvärdig skola, men att premisserna för 

hur det här ska uppnås verkar skilja sig åt- 

I den här uppsatsen tänker vi bidra med en samlande överblick av vad som sägs, samt 

medverka till klargörelse över debattens olika dimensioner.  

En klargörelse behövs för vi som medborgare ska kunna fatta välgrundade beslut rörande 

vilka åsikter om skolan vi förhåller oss till, och står för. 
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1.3	  Syfte	  och	  problemformulering	  
En debattartikel som berör den svenska skolan på DN.se får över 200 kommentarer. Detta 

kanske kan ses som ett tecken på att politik som rör utbildning och skola är ett viktigt ämne. 

Allt fler anser att skolan är avgörande för vilket parti de röstar på. Rapporter från Göteborgs 

universitet visar att skolfrågan är en betydelsefull valfråga för svenska väljare: (GU 2012). 

Pisarapporten slog därmed ner lite som en bomb under början av 2014: svenska elevers 

skolresultat är lägre än OECD- genomsnittet. Enligt PISA, (2013, 6), som jämför OECD-

länders kunskapsutveckling i matematik, läsförståelse och naturkunskap, har Sverige sedan 

2009 framtill den senaste mätningen 2012, en försämrad kunskapsutveckling. Det här är 

oroande då skolan är en av våra mest fundamentala samhälleliga institutioner.  

Hur och om vad uttrycker sig olika samhällsaktörer rörande skolan? Detta är intressant att 

studera eftersom debattartiklar bidrar till att förmedla information och kunskap till 

allmänheten, vilket leder till att olika uppfattningar formas gentemot en betydelsefull 

institution. Debatten som förs i medier påverkas av oss medborgare, samtidigt påverkas vi av 

debatten som förs, och i slutändan skapas gemensamt framtidens skola. 

Många har således mycket att säga, framförallt diskuteras tänkbara orsaker till kunskapsraset. 

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet (2014 s, 1) hävdar att det är 

svårt att utse en specifik orsak till varför svenska elevers kunskaper rasar, men en möjlig 

orsak kan vara det fria skolvalet. Samtidigt som det fria skolvalet kan vara en bidragande 

faktor, påstår Jan-Erik Gustafsson vid Göteborgs universitet (Zachrisson, 2014), att det är 

förändringar från 90-talets början som beslutsfattare måste komma till bukt med. Sveriges 

utbildningssystem förändrades radikalt då skolan kommunaliserades och skolmarknaden 

justerades (Zachrisson, 2014). De flesta verkar kunna enas om att makthavare tillsammans 

med med det övriga samhället vill åstadkomma en likvärdig skola, men att premisserna för 

hur det här ska uppnås verkar skilja sig åt- 

I den här uppsatsen tänker vi bidra med en samlande överblick av vad som sägs, samt 

medverka till klargörelse över debattens olika dimensioner.  

En klargörelse behövs för vi som medborgare ska kunna fatta välgrundade beslut rörande 

vilka åsikter om skolan vi förhåller oss till, och står för. 

	  

1.4	  Likvärdighet	  	  
En debattartikel som berör den svenska skolan på DN.se får över 200 kommentarer. Detta 

kanske kan ses som ett tecken på att politik som rör utbildning och skola är ett viktigt ämne. 

Allt fler anser att skolan är avgörande för vilket parti de röstar på. Rapporter från Göteborgs 
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universitet visar att skolfrågan är en betydelsefull valfråga för svenska väljare: (GU 2012). 

Pisarapporten slog därmed ner lite som en bomb under början av 2014: svenska elevers 

skolresultat är lägre än OECD- genomsnittet. Enligt PISA, (2013, 6), som jämför OECD-

länders kunskapsutveckling i matematik, läsförståelse och naturkunskap, har Sverige sedan 

2009 framtill den senaste mätningen 2012, en försämrad kunskapsutveckling. Det här är 

oroande då skolan är en av våra mest fundamentala samhälleliga institutioner.  

Hur och om vad uttrycker sig olika samhällsaktörer rörande skolan? Detta är intressant att 

studera eftersom debattartiklar bidrar till att förmedla information och kunskap till 

allmänheten, vilket leder till att olika uppfattningar formas gentemot en betydelsefull 

institution. Debatten som förs i medier påverkas av oss medborgare, samtidigt påverkas vi av 

debatten som förs, och i slutändan skapas gemensamt framtidens skola. 

Många har således mycket att säga, framförallt diskuteras tänkbara orsaker till kunskapsraset. 

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet (2014 s, 1) hävdar att det är 

svårt att utse en specifik orsak till varför svenska elevers kunskaper rasar, men en möjlig 

orsak kan vara det fria skolvalet. Samtidigt som det fria skolvalet kan vara en bidragande 

faktor, påstår Jan-Erik Gustafsson vid Göteborgs universitet (Zachrisson, 2014), att det är 

förändringar från 90-talets början som beslutsfattare måste komma till bukt med. Sveriges 

utbildningssystem förändrades radikalt då skolan kommunaliserades och skolmarknaden 

justerades (Zachrisson, 2014). De flesta verkar kunna enas om att makthavare tillsammans 

med med det övriga samhället vill åstadkomma en likvärdig skola, men att premisserna för 

hur det här ska uppnås verkar skilja sig åt- 

I den här uppsatsen tänker vi bidra med en samlande överblick av vad som sägs, samt 

medverka till klargörelse över debattens olika dimensioner.  

En klargörelse behövs för vi som medborgare ska kunna fatta välgrundade beslut rörande 

vilka åsikter om skolan vi förhåller oss till, och står för. 

 

1.5	  Avgränsningar	  
Debattartiklarna som valts ut har uppkommit år 2009, då svenska elevers resultat började 

sjunka i pisarapporten, och 2014, då skolan debatterats flitigt efter de senaste pisaresultaten 

2013 (Carp, 2013, Zachrisson, 2014). På grund av begränsat utrymme har studien avgränsats 

till två artiklar från varje aktör, från varje år. Antalet aktörer är fyra totalt, de kommer från 

olika håll i samhället vilket ger en bred överblick. För att beskriva debatten rättvist anses det 

viktigare att få en helhetsbild med många perspektiv, än en detaljerad bild ifrån ett håll. Detta 
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gör samtidigt att samtliga av aktörernas ståndpunkter inte kan förväntas bli representerade 

Värt att nämna är att de olika aktörerna har varierande grad av makt i debatten: det är politiker 

som i slutändan fattar beslut, därför läggs större vikt vid dem. Likväl är de andra aktörerna 

intressanta eftersom de bidrar med andra perspektiv. Aktören” lärare/lärarförbund” bidrar med 

praktiska perspektiv från skolan, och aktören “friskolan” är intressant som “representant” för 

det fria skolvalet. 

	  

1.6	  Tidigare	  forskning	  
Som tidigare nämndes i inledningen finns flera möjliga orsaker till varför svenska elevers 

kunskaper sjunker i matematik, läsförståelse och naturkunskap. För att få en bättre 

förförståelse om Sveriges skolväsende, är det av betydelse att nämna dess historiska 

strukturella utveckling, för att lättare kunna förstå hur dessa orsaker har uppkommit. Eftersom 

studiens analys bygger på debatter är det också relevant att redogöra för tidigare forskning 

som berör debatt om den svenska skolan. 

Forskning visar att svensk utbildningspolitik under mitten av 1980-talet präglades av 

decentralistiska tendenser (Lidström & Hudson 1995, 19), då den socialdemokratiskt ledda 

regeringen kommunaliserade skolan. 

En annan tendens som började genomsyra debatten under samma tidsperiod var att inspireras 

av organisations- och styrningsteorier från företagsvärlden. Den offentliga sektorn i Sverige 

kom på 1980-talet att inspireras av en styrningsstruktur, så kallad New Public Management 

(NPM). NPM kan bland annat innebära en maktförskjutning från politik till marknad med 

syfte att öka effektiviteten i den offentliga sektorn (Forsell 2011, 58). Det sammakopplas med 

mål- och resultatstyrning framför regelstyrning, och har ansetts vara en metod för att 

effektivisera den offentliga sektorn. (Forsell 2011, 58). 

Den politiska omstruktureringen fortsatte att implementeras under början av 1990-talet, i form 

av en friskolereform och skolpeng (Forsell 2011, 59). Denna NPM-styrning ledde till att det 

började uppstå ideologiska kontroverser, framförallt på grund av fristående skolor som drevs 

av vinstmässiga skäl (Liedman 2011, 100-102). 

	  

1.7	  Debatt	  om	  skolan	  i	  medier	  
Då denna studie analyserar debattartiklar i dagstidningar är det relevant att ha en kort 

genomgång av tidigare forskning som behandlar debattartiklar om svenska skolan i medier. 
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Matilda Wiklund från Örebro universitet, skriver i en avhandling i pedagogik från 2006, om 

hur den goda läraren gestaltas i text (Wiklund 2006, 15). Mycket av den 

utbildningsvetenskapliga forskningen fokuserar på analyser av utbildning som har anknytning 

till förhållanden i klassrum, lärares och elevers upplevelser eller texter som berör 

utbildningspolitik. Därför finns det en anledning till att utgå från andra aktörer och områden i 

samhället som inte direkt har en omedelbar koppling till ämnet utbildning. Wiklunds 

avhandling utgår från en avgränsad del av medierna i Sverige där hon analyserar diskurser i 

ledar- och debattartiklar i två av Sveriges största dagstidningar, under en epok (1990-talet) i 

Sverige, då det skedde ett antal omstruktureringar inom utbildningsväsendet (Wiklund 2006, 

15, 28, 76, 78). 

Boel Englund är en annan forskare som har behandlat ämnet skolan i debatter i svenska 

dagstidningar under perioden 1949-1995, där det övergripande syftet var att undersöka om 

debattartiklar kan ses som sociala handlingar utifrån Habermas teori om kommunikativt 

handlande i samhället (Englund 2001, 3). Kan innehållet i inläggen syfta till att uppnå 

konsensus, eller syftar de till att övertala eller väcka opinion (Englund 2001, 6)?  

1.8	  Disposition	  
Härnäst följer kapitel 2 där en genomgång av teoretiska utgångspunkter redogörs för, vilket 

följs av kapitel 3 som innehåller metodologiska utgångspunkter och diskussion om material 

och tillvägagångssätt. I kapitel 4 redovisas resultat och analys, här appliceras de teoretiska 

utgångspunkterna. Till en början presenteras resultat endast tillsammans med tillämpning av 

en teoretisk modell- sedan kombineras resultatet av placering av resultatet i modellen 

tillsammans med Framing-teori. I kapitel 5 ges en sammanfattande redogörelse och 

diskussion av analysen, vilket följs av förslag på vidare forskning. 

2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten som kommer att användas för att uppnå studiens 

syfte -  att skapa en överblick och förståelse för debattens olika dimensioner och svårigheter 

med att nå enighet - är en teori om framing (ramar). Framing, som bygger på politisk 

masskommunikation, ger verktyg till att förstå hur budskap utformas och vilka dimensioner 

som kan ligga bakom (D’angelo & Kuypers 2012, 1). Dock används först en modell som ett 

medel och komplement för att kunna använda använda Framning-teori.  För att undvika “ad 

hoc” kritik (D’ Angelo & Kuypers 2012 s, 24) och göra teorin mer generalliserbar används 

därför fyra redan etablerade “ramar”, närmare bestämt Aili & Hjorts (2010, 11) modell om de 
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så kallade “fyra välfärdsprinciperna”.  Detta formar också ett statsvetenskapligt perspektiv på 

studien och hjälper till att förklara hur aktörerna i debattartiklarna ser på skolan som välfärd. 

 De fyra välfärdsprinciperna används för att placera in aktörerna i olika kategorier,  för att 

förtydliga och presentera argumenten. 

 

Då nästa steg i analysen bygger på att varje artikel kategoriseras i detta första steg, är det 

viktigt att kunna avgöra var varje artikel hör hemma. Detta bygger på varje princips sätt att se 

på vad som utgör god kvalitet samt på som bör vara skolans huvudsakliga funktion. Utifrån 

dessa två begrepp avgörs vad aktörerna lägger tyngdvikt vid, och förklaras vilka av deras 

argument som stämmer överens med de villkor som förklaras i den teoretiska genomgången. 

Värt att upplysa är att den största skillnaden mellan de olika välfärdsprinciperna vilar mellan 

de två första: 1. välfärd som social kompetens och 2. garanti, och de två senare: 3. välfärd som 

social service och 4. social investering.  Det blir därför viktigt att förklara varför en artikel 

hamnar inom exempelvis social kompetens och inte garanti, på ett konsekvent sätt.  

Nästa steg är framinganalysen. Det första steget var som nämnt att förtydliga argumenten och 

sortera för att skapa en överblick, men i detta steg läggs istället fokus på aktörernas språkbruk 

och budskap. Framing appliceras just för att kunna studera aktörernas uttryckssätt i den 

mediala debatten. 

2.1	  Fyra	  välfärdsprinciper	  
Enligt Aili och Hjort (2010, 11) kan välfärd organiseras på olika sätt, i den här uppsatsen 

utifrån Esping- Anderssens klassiska typologi runt begreppet “välfärdsregim”. Den klassiska 

nordiska välfärden kan förklaras efter två utgångspunkter, varav den första innebär 

kompensation, medan den andra är relaterad till medborgerliga rättigheter, skyldigheter samt 

likvärdighet. Dock kan den nordiska välfärden sammanföras med nya uppfattningar om 

välfärd, som social service eller social investering (Aili & Hjort 2010, 11). Tillsammans kan 

de fyra principerna sammanfattas i en modell av Aili och Hjort: 1. Välfärd som social 

kompetens 2. välfärd som social garanti 3. välfärd som social service och 4. välfärd som 

social investering. De här principerna går att sammankoppla med beslut av reformer och 

politisk debatt som berör välfärden. Skolan som välfärd får varierad innebörd beroende 

utgångspunkt. (Aili & Hjort 2010, 11). Intressant med modellen är att den beskriver vad som 

händer i verksamheter, dessutom kan den uttrycka hur värderingar kan se ut för standarden i 

skola, vård och omsorg. (Aili & Hjort 2010, 11). 
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1. Välfärd som social kompetens 

Aili och Hjort (2010, 12) beskriver att den här första principen utgår ifrån kompensation och 

handlar om att samhället ska ge stöd till de mest behövande. I skolans värld ses uttryck för 

detta genom exempelvis särskilda pedagoger för att ge elever med dålig språkutveckling extra 

hjälp. Kvalitetsfokus går i och med den här principen, ut på att se till att alla barn får samma 

förutsättningar, och skolans viktigaste funktion att utjämna förutsättningar. (Aili & Hjort 

2010, 12). 

 

2. Välfärd som social garanti 

God kvalitet går i och med den andra principen ut på att skolan ger elever den kunskap och de 

färdigheter som vi i samhället gemensamt har bestämt att vi ser som värdefulla (Aili & Hjort 

2010, 12). Detta bygger på tanken om att det är skolans funktion är att garantera att alla elever 

blir medborgare som kan uppfylla sina möjligheter och skyldigheter i ett sammanhang av ett 

demokratiskt samhälle för det allmännas bästa (Aili & Hjort 2010, 12). 

 

3. Välfärd som social service 

Den tredje, är en av de nyare principerna, här talas om välfärd i form av en individualiserad 

konkurrensmodell (Aili & Hjort 2010, 12). Detta bygger på systemet med elevpeng där varje 

elev eller förälder ses som en “kund” som kan “köpa” den skola som önskas. Eleven själv och 

möjligtvis föräldrar avgör ytterst vad som utgör god kvalitet. Aili och Hjort (2010, 13) hävdar 

att detta system bygger på konkurrens och att det saknas helhetsansvar, tankar om det 

allmännas bästa och alltså skolans funktion. Nöjdutvärderingar och rankning blir 

betydelsefullt. 

 

4. Välfärd som social investering 

Den sista principen lägger istället, enligt Aili & Hjort (2010, 1) fokus på konkurrerande 

nationer, då vi i och med en global marknad kräver skolor vars funktion är att producera 

konkurrenskraftig och effektiv kompetens. Arbetet måste bedrivas transperent så att externa 

aktörer som politiker och medier kan granska, höga rankningar i utvärderingar som 

exempelvis PISA, och mätbara resultat i arbetslivet kan avgöra vad som utgör god kvalitet. 

 Därför måste de gemensamma skattemedlen användas effektivt (Aili & Hjort 2010, 14). 

Sammanfattningsvis har det varit komplicerat att söka efter kritiska aspekter kring 

välfärdmodellen, men när verksamheter inom välfärden delas in i kategorier, kan det 

eventuellt bilda för generella uppfattningar.  
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2.2	  Framing	  
Som tidigare nämnt användes också av en form av agenda-setting teori som kallas för 

“Framing”. För att få uppfattning för framing krävs emellertid förståelse för den teori som 

ligger till grund för den, nämligen socialkonstruktivismen. 

Studier med ett socialkonstruktivistiskt utgångsläge genomförs ofta med syfte att resonera och 

diskutera kring vilka konstruktioner som finns, samt hur dessa har uppkommit (Alvesson & 

Sköldberg 2008, 103). Just sociala konstruktioner är relevanta att undersöka med tanke på att 

vår studie syftar till att tolka debattartiklars olika föreställningar, samt att strukturera och 

dekonstruera argument i debatten kring krisen i den svenska skolan. Alvesson & Sköldberg 

(2008, 81-82) menar att socialkonstruktivismens kärna är att den verklighet och omvärld vi 

lever i är socialt konstruerad. 

Fortsättningsvis har språket en viktig roll inom framing - socialkonstruktivismen menar att 

språket och tanken tar nytta av varandra (Burr 2003, 47). Språk ger erfarenheter en mening; 

tankarna samt de förhållanden vi lever under blir därmed ett resultat av språket. Språk skulle 

kunna beskrivas som en bas för våra tankar som vi kan gruppera efter våra upplevelser och 

händelser (Burr 2003, 47).  För att förklara detta kan det vara meningsfullt att fördjupa sig i 

skillnaden mellan det ljud som formar ett ord, och, de idéer som utgör den mening eller 

betydelse som de ord vi döper dessa koncept till. Med hjälp av ord skiljs olika konkreta eller 

abstrakta fenomen från varandra och får sin betydelse (Burr 2003, 50-52). 

 

Framing kan anses bygga vidare och guida socialkonstruktivistiska teorier. Nord och 

Strömbäck menar att politiska aktörer i en debatt försöker att definiera verkligheten på olika 

sätt: “framing är en ideologisk kamp, inte bara om ett problems omfattning, utan även om 

saker som vem som bär ansvaret och vem som påverkas, vilka ideologiska principer eller 

bestående värderingar som är relevanta och hur man bäst tar itu med det” (Pan, Kosicki 

2003, 40 i Nord, Strömbäck 2012, 329). Hur frågan definieras påverkar alltså inställningen till 

ämnet. Ramarna som vi i vår analys kommer att använda sig av utgår ifrån den redan 

etablerade modell med fyra olika principer om sätt att organisera välfärd på. På så sätts 

undviks också“ ad hoc” kritik, det vill säga kritik som gäller att analysen bara är behjälplig till 

just detta ändamål Reese i (D’ Angelo & Kuypers 2012 s, 24). Vidare, Hertog och M’cLeod 

ser på ramar som: 

” structures of meaning made up of a number of conceps and the relations among those 

concepts” (D’angelo & Kuypers 2012, 24) 
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Framing kan sägas bestå av två delar: “what” och “how”. “What” syftar till att reda ut hur 

ramen skapas av olika språkliga verktyg, som metaforer, “catchphrases” (typer av repliker 

som kan sägas karaktärisera en aktör) och olika former av symbolik (D’Angelo & Kuypers 

2012, 19). “What”-askpekten låter också forskaren undersöka latent innehåll i texter, detta kan 

vara hur problemet definieras och underliggande moraliska värderingar. Också olika 

nyckelord som skapar koncept kan sökas efter. Genom att studera vad som konstruerar ramen, 

dess kulturella rötter, kan vi försöka förstå vilket tema som skapar social eller politisk 

förståelse (D’Angelo & Kuypers 2012, 20). 

 

”How” inriktningen syftar till hur ramar konstrueras medvetet i sociala eller politiska 

sammanhang för att uppnå en specifik utkomst (D’ Angelo & Kuypers 2012, 20). Den här 

delen av analysen är mer processinriktad och flyttar fokus från en lingvistisk nivå till en mer 

mental. En debattartikel kan anses vara ett meddelande som aktiverar vissa mentala ramar hos 

sin publik. Beroende på vilka värden var och en prioriterar får presenterad fakta olika 

betydelse. Ramar kan ha som målsättning att påverka olika värderingars hierarki, och det kan 

därför vara betydelsefullt att försöka få förståelse för hur ramarna arbetar för att skapa denna 

effekt. Stora svängningar i allmänhetens attityder kan enligt Reese i (D’Angelo & Kuypers 

2012, 22) innebära att någon har vunnit en “ framing- tävling”. Då olika sociala ramar kan 

sägas ha uppkommit fokuseras därmed mer på publiken. 

	  

2.3	  Kritik	  
Socialkonstruktivismen kritiseras ibland för att ha diffusa och obestämda tolkningar, där de 

ömsesidiga identiteterna och kunskapen är kategoriserade, vilket härleder till att det som kan 

tolkas som regelbundet i det sociala separeras (Winther Jørgensen & Philips 2000, 12). 

Annan kritik som är av betydelse att benämna är att den som genomför en studien med 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt inte kan förhålla sig oberoende sitt material. 

Undersökaren riskerar att, utifrån sin egen uppfattning som kännetecknas av sociala och 

historiska kontexter, reproducera sociala konstruktioner (Bergström & Boréus 2013). När ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv tillämpas i en studie bör därför ett reflektivt 

förhållningssätt appliceras. 
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3.	  Forskningsdesign	  
Eftersom uppsatsen behandlar dagstidningars framställning om krisen i den svenska skolan 

kring svenska elevers sjunkande kunskapsresultat, är fallstudie ett lämpligt val av 

metodvalsdesign. En sedvanlig fallstudie innebär enligt Bell (2006, 20)att ett avgränsat 

problemområde studeras under en avgränsad tid, för att skaffa sig fördjupad kunskap om det 

specifika fallet. I början av forskningsprocessen konstrueras ett problem som är samhälleligt 

uppkommet. Sedan väljs komponenter för analys, som sammantaget bildar föremål att 

undersöka, till exempel individ, organisation eller institution, i det fall den svenska skolan 

(Bell 2006, 20). 

 

Viss kritik har riktats mot fallstudie som val av forskningsdesign där problem och nackdelar 

med fallstudie som forskningsdesign är att enstaka händelser och enheter undersöks, då det 

finns en risk om att inte se helheten i en större kontext. Det här kan i sin tur leda till en risk för 

att tillförlitliga resultat inte analyseras fram (Bell 2006, 21). Denna studie kommer att bli en 

explorativ fallstudie, det vill säga en undersökande och förklarande fallstudie, där vi 

begränsar oss till DN:s och SvD:s framställning av aktörernas argumentation om krisen i den 

svenska skolan kring elevers sjunkande kunskapsresultat (Backman 2008, 55). 

 

3.1	  Kvalitativ	  studie	  
I detta avsnitt kommer en redogörelse för den metodologiska utgångspunkt som ska användas 

för analysen av debattartiklarna. Då vår uppsats till stor del bygger på tolkning är 

analysmetoden kvalitativ. Att undersöka argumentationen i debatten, innebär att kunna 

identifiera de olika aktörernas argument. Betoningen ligger således mer på ord än på att 

kvantifiera data (Bryman 2008, 340). Vilka ord använder sig aktörerna av när de debatterar 

om krisen i den svenska skolan kring elevers sjunkande resultat, och vilka värderingar bottnar 

de i? I samband med att det finns ett tolkningsutrymme finns det tillfälle att se betydelsen av 

orden samt de föreställningar om vad som är generellt accepterat i det som framträder i texten. 

En kvalitativ analysmetod grundar sig alltså på att fokusera på tolkning med ontologiskt, 

alltså med utgångspunkten om att det inte existerar en absolut verklighet. I stället fokuseras 

det på den verklighet som existerar i den miljö som ska studeras (Bryman 2008, 341). 
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3.2	  Argumentationsanalys	  
Vårt syfte är som tidigare nämnt är att klargöra och skapa överblick över debatten i två 

svenska medier. För att göra det används en metod som ger verktyg för att “plocka i sär” 

debattartiklar och studera både explicita och underliggande budskap. Därför anses 

argumentationsanalys vara ett lämpligt val av metod. Boréus & Bergström (2000, 90) 

förklarar att metoden kan sägas ha tre syften: att vara deskriptiv, föreskrivande samt att 

avgöra en argumentations beviskraft. Vi kommer fokusera på det deskriptiva elementet. Den 

variant av argumentationsanalys som kommer att användas är pro- conta-metoden. 

Pro-conta- metoden hjälper till att strukturera upp argumentationer för att kunna identifiera 

teser och argument för och emot dessa. Beståndsdelarna i en debattartikel är de facto en eller 

flera teser samt olika argument; argument är påståenden som undergräver eller stödjer andra 

påståenden (Bergström & Boréus 2000, 101). 

 

En tes understöder alltså inte andra påståenden själv, utan får endast tyngd av andra 

påståenden. Bergström och Boréus menar att, för att avgöra om ett påstående understödjer ett 

annat, får forskaren förlita sig på sin intuition och logik (Bergström & Boréus 2000, 98, 101). 

Naess kallar argument riktade rakt mot tesen för pro-argument vilket under arbetets gång kan 

förkortas till “P”. Argument menade att försvaga en tes kallas conta-argument vilket 

betecknas med “C” (Bergström & Boréus 2000, 101). Ett ytterligare inslag i 

argumentationsanalys är att ta fram de underliggande premisser som finns i argumentationen, 

dessa ligger till grund för att argument ska anses vara hållbara och relevanta (Wingborg 2007, 

12 ). Motargument och teser kan vara outtalade i texten. Underliggande premisser beskriver 

Wingborg (2007, 12) som antaganden vilka anses självklara och underförstådda, ofta fungerar 

de som en länk mellan påståenden. Wingborg (2007, 13) ger också råd om hur forskaren bör 

gå till väga när argumenten tas fram, till stor del handlar detta om att sålla: värdeladdade ord, 

trivialiteter och så vidare kan tas bort (Bergström & Boréus 2000, 104). 

Till sist kan det vara relevant att nämna lite om argumentationsanalysens tre delar och 

historiska ursprung. Historiskt härstammar analysen från retorik, vilket utgörs av tre delar: 

logos, pathos och ethos. Logos rör rationalitet, att övertyga för ståndpunkten intellektuellt, 

pathos rör värdeladdade ord, att övertyga genom att väcka känslor. Ethos rör att försöka 

övertyga genom att etablera en viss karaktär för att vinna förtroende och välvilja. För att guida 

oss under under tillämpningen av metoden kommer vi ha dessa tre delar i bakhuvudet, men vi 

kommer inte fördjupa oss i i ethos och pathos explicit.  Intressant är emellertid att ta reda på 
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om aktörers framhävande av sig själva har betydelse för hur texten kan tolkas (Bergström & 

Boréus 2000, 129-130). Dessutom kan pathos vara intressant eftersom det enligt Wingborg 

(2007, 18), är en aspekt utav vanliga debattknep i det politiska språket. 

Bergström & Boréus (2000, 92) menar i en sista poäng om argumentationslys, att det är 

märkbart att det ofta talas i termer av att strategiskt utforma sin text med ord som: ”angripa” 

och “slå ner”, vilket leder till den begreppsliga metaforen ” Att argumentera är att tala eller 

kriga”. Att argumentera kan beskrivas som en strid mellan två deltagare, med målet om att 

övertyga varandra (Bergström & Boréus 2000, 92). 

 

3.3	  Kritiska	  reflektioner	  	  
Wingborg 2007, 8) betonar att det är viktigt att vara saklig och vaksam över att inte medvetet 

misstolka textens mening, detta är speciellt viktigt om något i texten är oklart och forskaren 

därmed måste försöka tolka betydelsen för att klargöra. Sådana tillfällen får inte utnyttjas för 

att föra fram sina egna värderingar.  Syftet är att argumentationsanalysen ska bli tydligare än 

vad författaren själv hade tänkt sig, men det är viktigt att textförfattaren ska kunna känna igen 

sig i sina tankegångar (Wingborg 2007, 8). Viss kritik kan riktas mot faktum att forskaren i 

vissa fall nästan måste göra våld på en text för att skapa struktur (Bergström & Boréus 2000, 

141-142). Det kan vara problematiskt om det dessutom är så att vissa påståenden har tolkats 

för att passa in i analytiska mönster. Då texten rekonstrueras kan det skapas en modellstruktur 

som avsändaren inte själv var medveten om (Bergström & Boréus 2000, 141- 142). 

3.4	  Validitets	  –	  och	  reliabilitetsfrågor	  
Argumentationsanalys har begränsningar som är värdefulla att beakta. Om syftet är att 

analysera en stor del av “sanningen” om hur de aktörer som debatterar skoldebatten försöker 

övertyga läsare- eller från ett annat perspektiv- varför egentligen läsare låter sig övertalas, - 

kommer forskaren upptäcka att argumentationsanalys endast åskådliggör en del av allt detta. 

(Bergström & Boréus 2013, 131). När en argumentationsanalys tillämpas i en studie 

koncentreras analysen också först och främst på logos vilket kan innebära att man missar 

intressanta aspekter av ethos och pathos. 

Liksom vid samtliga analysmetoder som har med kvalitativ forskning att göra finns det 

problem med att uppnå intersubjektivitet. För att uppnå intersubjektivitet i vår studie är 

noggrannhet en uppenbar aspekt där vi bör ge tydliga argument för att kunna argumentera för 

vår kommande analys (Bergstörm & Boréus 2013, 133). 
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3.5	  Material	  
Materialet som kommer analyseras i denna studie är debattartiklar från två rikstäckande 

dagstidningar, DN och SvD, under perioden 2009-2014. Anledningen till att vi just har valt 

debatter ur tidningar är för att medier är centrala informationskällor för många människor, och 

kan förmedla åsikter, vilket gör att medier har betydande roll för opinionsbildning. (Hague & 

Harrop 2013 s, 119). Att medier väcker opinionsbildning i samhället kan sammankopplas med 

perspektiv från agenda-setting teori, som menas med att medier påverkar vad människor 

pratar om, men kanske inte nödvändigtvis vad vi tänker på (Hague & Harrop 2013 s, 120-

121). Debatter som krisen i den svenska skolan är en debatt som medier bevakar och väljer ut 

selektivt på grund av de alarmerande resultaten från senaste pisarapporten och det bidrar till 

att allmänheten börjar debattera skolan. Dock kan debatter som är minst lika viktiga som 

skolan tendera att få mindre uppmärksamhet, det kan i sin tur ha en negativ påverkan för 

opinionsbildningen i samhället (Hague & Harrop 2013 s, 120-121). 

Orsaken till att DN och Svd valdes som material är för att dessa två tidningar är som tidigare 

nämndes rikstäckande, många aktörer från samhällets olika nivåer får komma till tals i och 

med att tidningarna har en stor spridning. Tidningarna har även varierande politiska 

perspektiv varav DN påstår sig vara obunden liberal: ”Vi står fria från partier, organisationer 

och ekonomiska maktsfärer” (Wolodarski, 2014). SvD hävdar att tidningen är obunden 

moderat (Stenlund 2014). Tidningarna riktar sig inte specifikt mot skolan, dess aktörer och 

intresseorganisationer, men eftersom krisen i skolan är ett aktuellt och omdebatterat ämne just 

nu, kommer många aktörer till tals i opinionen, vilket bidrar till att debattartiklarna som 

material får en lämplig bredd.   

 

3.6	  Tillvägagångssätt	  
För att relativt lätt söka efter artiklar användes Mediearkivet på Umeå universitetsbiblioteks 

hemsida samt sökfunktionerna på tidningarnas respektive hemsidor, med sökord som “svensk 

skola, “kunskapsresultat” och “pisarapport” Vi valde artiklar efter år, innehåll och aktör, och 

försökte välja ut artiklar som var så generella som möjligt. Trots detta, är det rimligt att anta 

att vi troligen påverkats av förutfattade meningar om vilka artiklar som var lämpliga inför 

analysen, samt egna värderingar som kan riskera bias. Detta försökte vi motverka genom att 
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ständigt ha ett reflexivt förhållningssätt, samt genom noggrann argumentationsanalys i nästa 

steg.  

En annan aspekt att ta upp är det faktum att vi trots idogt letande bara fann en artikel ifrån en 

friskoleaktör för år 2009. Detta kan möjligen skapa en snedvridning inför slutsatserna, 

samtidigt kan det tänkas att det faktum att det var svårt att finna artiklar från friskoleaktörer 

2009, men lätt 2013, är betydelsefullt att tolka i analysen.  

Nedanför visas ett exempel på hur en argumentationsanalys ser ut från en av våra artiklar: 

“S tror att friskolor är roten till allt ont” 

1. Citat: “Det är nog ingen vild gissning att tro att skolpolitiken blir en av de stora 

stridsfrågorna på Socialdemokraternas kongress nu i veckan. Förra S-kongressen vred 

skolpolitiken åt vänster med krav på att betygen ska bort och den stoppade Göran Perssons 

försök att införa nationella prov” (Stockhause & Gerdau 2009). 

Gissningsvis blir skolpolitiken en viktig fråga på socialdemokraternas kongress, under den förra 

kongressen vreds skolpolitiken åt vänster. 

2. Citat:”En genomgång av handlingarna till S-kongressen visar att de tyvärr inte har så 

mycket nytt att komma med nu heller. Den som söker svar på vad Socialdemokraterna vill göra 

med skolan nästa mandatperiod finner väldigt få. De accepterar en hel del av det vi nu 

genomför men de egna och nya framtidsförslagen saknas” (Stockhause & Gerdau 2009). 

 S accepterar en del av det som M genomför men har inga egna nya framtidsförslag. 

3. Citat: ”Väljarna vore betjänta av att två framåtsyftande och nytänkande alternativ står mot 

varandra i valet” (Stockhause & Gerdau 2009).  

Väljarna skulle tjäna på att ha två alternativ mot varandra i valet. 

 

Tes: S politik är inte tillförlitlig och sansad. 
 
 

1. P1: Gissningsvis blir skolpolitiken en viktig fråga på socialdemokraternas kongress, under 
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den förra kongressen vreds skolpolitiken åt vänster. 

2. P2: S accepterar en del av det som M genomför men har inga egna nya framtidsförslag. 

3. P3: Väljarna skulle tjäna på att ha två alternativ mot varandra i valet. 

 

 

 

4.	  Resultat	  och	  analys	  
 

För att förenkla inför analysen presenterar vi här en sammanfattning (utifrån exemplet som 

visas ovan), som gjorts med hjälp av våra reflektiva tolkningar. Resultaten har producerat för 

mycket sidor i förhållande till det tillåtna sidantalet. Därför har vi låtit detaljarbetet av 

resultatet ingå i ett arkiv likt transkriberingar av intervjuer, som kommer att finnas tillgängligt 

men inte bifogas i vår studie. För att påminna läsaren kan det här också nämnas att vi 

fokuserar på en tes per artikel och de argument som stödjer denna. Den implicita premissen är 

ett antagande i texten som inte uttalas explicit. 

Nästa steg är att varje aktörs artikel placeras inom ramen för en av de fyra olika 

välfärdsprinciperna. Välfärdsprinciperna representerar var och en olika värden, och dessa 

värden anses framkomma genom det sätt som varje aktör argumenterar för sin tes. För att 

förtydliga ser upplägget ut som så, att i varje ruta finns två artiklars resultat, det följs sedan av 

två textstycken som kategoriserar in artiklarna under ramen för välfärdsprinciperna. 

 

Alliansen 2009 1 “S tror att friskolor är roten till allt ont” 2 “ Vi vill att staten återtar 

ansvaret över skolväsendet” 

1. Tes: S. är inte sansade och 

tillförlitliga. 

2. Tes: Skolan borde förstatligas. 

Arg 1: S har få nya, egna förslag. Arg 1: Skolresultaten och likvärdighet blev 

sämre av kommunaliseringen. 

Arg 2: Att ”skylla” på friskolan är Arg 2: Det dubbla ledarskapet skapar problem 
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deras bortförklaring. med ansvarsutkrävning på grund otydlig 

styrmodell. 

Implicit premiss: S. är bakåtsträvande. Implicit premiss: mer granskning och kontroll 

leder till en bättre skola. 

citat: “Hälften av de 121 

skolmotionerna till kongressen 

handlar om friskolor, att det ska bli 

svårare att starta, förbud mot vinst 

och mot religiösa och etniska 

friskolor, skärpta regler och i vissa 

fall helst att alla friskolor ska 

försvinna” (Stockhause & Gerdau 

2009) .  

citat: “Nu, två årtionden senare, kan man 

konstatera att resultaten blev inte bättre – de 

blev sämre. Skolverket skriver i en studie att 

kunskapsresultaten har sjunkit …Så sent som i 

förra månaden slog Skolverket dessutom i en 

rapport fast att kommunaliseringen mycket väl 

kan vara en av orsakerna till detta” ( Björklund 

et. al 2009). 

 

Artikel 1 går, genom den explicita antitesen: S tror att friskolor är roten till allt ont 

(Stockhause & Gerdau 2009) att förstå som att, Alliansen tolkar här Socialdemokraternas 

position i debatten som så att “Socialdemokraterna motsätter sig friskolor på grund av att inte 

möjligtvis samma förutsättningar kommer ges för elever i samhället om kommunala skolor 

blandas med friskolor”. Genom att argumentera emot socialdemokraternas motstånd mot 

friskolor, framförs argument som kan tolkas utifrån välfärdsprincipen om välfärd som service. 

Föräldrar och elever ska ha rätt att få välja sin skola själva i enlighet med vad de anser vara 

god kvalitet. (Aili & Hjort 2010, 14). Likvärdighet för Alliansen i den här artikeln 

uppkommer om föräldrar och elever själva får bestämma vilken skola som är bäst. Eftersom 

differentiering kan bejakas kan alla därmed välja den skola som passar en själv bäst, beroende 

på bakgrund, vilket skapar likvärdigheten. 

 

Artikel 2 menar att skolan ska förstatligas, bland annat för att likvärdigheten i olika 

kommuner har minskat. Likvärdighet definieras i den här artikeln likt Lärarförbundets 

definition. Artikeln tolkas som tillhörande principen om välfärd som social garanti. “Ingen 

ska få sämre förutsättningar i livet för att de råkar födas i en kommun som inte prioriterar 

utbildningsväsendet. “(Björklund, et al 2009). Detta resonemang syftar på alla elever i 

samhället har rätt till den kunskap och de färdigheter som samhället gemensamt har bestämt, 
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skolan ska kunna garantera utbildning till alla, oavsett var du kommer ifrån (Aili & Hjort 

2010). Kommuner verkar inte ha klarat av sina uppgifter, därför ska skolan förstatligas igen. 

Kvalitet tycks i den här artikeln röra resultat och uppnådda kunskapsmål för alla. Den 

implicita premissen som kräver mer granskning för att detta ska nås, kan också innebära ett 

stöd för detta. 
 

Alliansen 2014 1 ”Dags att skolan tar steget in i 2000-talet” 2 Vi vill ha betyg från fyran 

och externt rättade prov” 

1. Tes: Tidiga betyg och externt 

rättade prov ökar kunskapsresultat. 

2. Tes: Mer IT ökar elevers vilja till att lära. 

Arg 1: Länder som lyckas bra har tidiga 

betyg. 

Arg 1: IT skapar fler sätt att undervisa på. 

Arg 2: Betyg, mål och prov bidrar till 

att elever lär sig mer och fångar upp 

den som halkar efter. 

Arg 2: Digital kompetens är en viktig kunskap 

och gör skolan roligare och mer kreativ. 

Implicit premiss: Mer granskning är 

positivt. 

Implicit premiss: Skolan måste tala “elevens 

språk”, annars kommer unga välja andra skolor/ 

inte vilja lära. 

Citat: “Vi vill att alla elever i skolan 

ska mötas av höga förväntningar. Alla 

elever måste känna att det alltid går 

att nå lite längre. De förslag vi 

presenterar i dag kommer att hjälpa 

fler elever att utvecklas så långt som 

möjligt” (Reinfeldt et al 2014). 

Citat: “Ändra lagar och regler så att modern 

teknik kan användas fullt ut för att förnya 

undervisningen. Idag är distansundervisning i 

princip förbjudet på grundskolan och gymnasiet, 

trots att tekniken skulle göra det möjligt för 

elever att exempelvis läsa kurser som inte finns 

på den egna skolan” (Gerdau & Malmber 

2014). 

 

Artikel 1 betonar vikten av uppföljningar och målstyrning, men nämner även vikten av att 

tydliga mål och tidiga betyg ska innebära mer likvärdighet om det blir mer synligt att en elev 

inte hänger med i undervisningen. Fokus blir på tydliga krav för att garantera att alla får en 

viss kunskapsnivå, framför att i led med till exempel välfärd som social investering, ha 
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mätbara resultat för att producera konkurrenskraftig komptens. . ”Betyg, kunskapsmål och 

prov... gör skolan mer fokuserad på att eleverna ska lära sig mer och på att tidigare fånga 

upp den som riskerar att halka efter eller behöver extra stimulans (Reinfeldt et al 2014)”. 

Detta gör att ett fokus på sociala rättigheter betonas, alla elever ska ha samma förutsättningar 

och garanteras en viss nivå av kunskap. Därför placeras denna artikel under principen för 

social kompetens (Aili & Hjort 2010, 12). 

S explicita tes i artikel 2 S är att IT borde integreras mer i skolan. Argumenten handlar om att 

IT kan göra undervisningen mer kreativ och skolan roligare. En underliggande premiss i 

artikeln är därmed att, unga idag använder IT och, ”skolan behöver prata elevernas språk” 

(Gerdau & Malmberg, 2014). Eftersom mycket fokus läggs på att skolan ska anpassa sig för 

att göra undervisningen mer lockande för elever, och det dessutom saknas diskussion om 

skolans funktion i ett samhälligt perspektiv, går det att fråga sig om det går att placera in den 

här artikeln i en kontext av att elever alltmer är medvetna om att skolor konkurrerar om dem. 

Detta gör att denna artikel placerar sig inom principen om social service, där eleven själva 

avgör vad som är god kvalitet, i det här fallet en skola som är rolig och kreativ (Aili & Hjort 

2010, 12) 

Oppositionen 2009 1 “Stockholms skolresultat ska bli bättre” 2 “Skattepengar för 

välfärd får inte gå till kapitalister” 

1. Tes: Resultaten sjunker på grund av de 

borgerligas skattesänkningar. 

2. Tes: Det bör ske en lagändring så 

att vinstbegränsning genomförs inom 

den privat drivna välfärden. 

Arg 1: Sedan maktskiftet har 43 grundskolor 

försämrat sina resultat. 

Arg 1: Vinstintresse bör inte prägla 

välfärden. 

Arg 2: Skolor har för lite resurser för att möta 

elevers behov. 

Arg 2: Alla betalar skatt för välfärden 

men aktieägarna tar ut privat vinst. 

Implicit premiss: Höjd skatt innebär en 

förbättring av skolresultaten. 

Arg 3: Vinst innebär en överföring av 

medel från välfärden till privata 

kapitalister. 
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Citat: “Vi socialdemokrater går till val inte på 

skattesänkningar utan på ambitionshöjningar, 

därför att högre ambitioner för kvaliteten i 

skolan kräver större resurser. Att ge alla unga 

en bra utbildning är vår främsta utmaning och 

vi är beredda att anta den” (Jämtin 2009). 

 

 

    Implicit premiss: Statlig välfärd ger 

kvalitet. 

 

 

Citat: “Stora delar av friskolornas 

vinster hamnar i aktieägarnas fickor i 

stället för att komma eleverna till del, 

trots att de privata välfärdsföretagen 

finansieras med skattemedel. Det är 

oacceptabelt” (Jämtin 2009).  

 

I artikel 1 driver Jämtin och Mogert antitesen att skolans resultat har försämrats på grund av 

borgerliga partiers skattesänkningar och svaga politiska ledarskap, samt tesen att 

socialdemokraterna vill höja ambitionen i skolan genom att satsa mer resurser. “Vi 

socialdemokrater går inte till val på skattesänkningar utan på ambitionshöjningar, därför att 

högre ambitioner för kvaliteten i skolan kräver större resurser”(Jämtin & Mogert 2009). 

Denna åsikt går att tolka utifrån principen om social kompetens då den bygger på 

kvalitetsfokus där alla elever ska få samma förutsättningar (Aili & Hjort 2010, 12).  Arikeln 

placeras inte inom välfärd som social garanti, eftersom den framförallt fokuserar på att se till 

att fler elever når godkända resultat, det viktigaste är alltså att jämna ut förutsättningarna 

genom att satsa mer resurser på till exempel stödlärare ” Grupperna behöver bli mindre och 

fler speciallärare måste anställas”(Jämtin & Mogert 2009). Artikeln nämner inte heller 

skolans funktion i ett samhälligt perspektiv där eleverna ska garanteras kunskap för att kunna 

uppfylla möjligheter och skyldigheter. 

 

Jämtin driver i artikel 2 den explicita tesen om att det bör ske en lagändring så att en 

vinstbegränsning genomförs inom DN privat drivna välfärden. Argumenten är att alla barn har 

rätt till en likvärdig utbildning; vi betalar skatt för att finansiera detta och all välfärd 

finansieras med skatt- en logisk argumentation. “Att skolan ska ge samma möjligheter till alla 

barn, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är något som är självklart för de flesta 



23	  
	  

svenskar” (Jämtin 2009). Detta anses vara ett stöd för principen om social kompetens, där 

kvalitetsfokus går ut på att se till att alla får samma förutsättningar. Samtidigt kan artikeln 

också placera sig inom principen för social garanti, i och med att Jämtins huvudsakliga 

argumentation bygger på att vi gemensamt betalar skatt för välfärden och att skolan ska att 

“..politikens viktigaste uppgift är att förvalta våra gemensamma resurser till allas bästa 

“(Jämtin 2009). Men eftersom hon inte nämner närmare om vilka kunskaper som anses vara 

värt att eftersträva för allas bästa, placeras artikeln ändå inom kategorin välfärd som social 

kompetens (Aili & Hjort 2010, 12). 

 

Oppositionen 2014 1 ”Lärarna flyr alliansens skola” 2 ”Alliansen presterar ingen annan 

statistik” 

1. Tes: Sänkt skatt förbättrar inte 

skolan. 

2. Tes: För att förbättra skolorna i Stockholm 

måste Alliansen presentera “rätt” statistik. 

Arg 1: Resultaten har sjunkit men det 

ser inte M och FP. 

Arg 1: Alliansen redovisar inte från statistik som 

finns tillgänglig. 

Arg 2: Moderaterna väljer att blunda 

för verkligheten. 

Arg 2: Det finns en oförmåga att se verkligheten 

som den är. 

Implicit tes: Oppositionen ser 

verkligheten. 

Implicit premiss: S statistik är den tillförlitliga 

källan. 

Citat: “Under åren 2007–2012 sänkte 

Alliansen skatterna med över 80 

miljarder kronor, varav en stor del 

gått till höginkomsttagare. Inte en 

enda krona satsades på höjda 

lärarlöner” (Fridolin et. al 2014). 

Citat: “ Om man tycker att någon har fel, så 

brukar man lägga fram bevis för att man själv 

har rätt. Jag noterar att ingen annan statistik 

presenteras i repliken. Eftersom det inte finns 

någon annan statistik. Och det är ju det här som 

är intressant: alliansen vill inte mäta 

klasstorlekarna” (Mogert 2014). 

 

I artikel 1 driver aktörerna från MP driver en tes om att resultaten sjunker på grund av 

borgerliga partiers skattesänkningar. “Under åren 2007–2012 sänkte Alliansen skatterna med 

över 80 miljarder” (Fridolin et. al 2009). Det här resonemanget kopplas till kategorin om 
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social investering där de gemensamma skattemedlen måste användas effektivt (Aili & Hjort 

2010, 14).  De inplicita tesen är att oppositionen lovar att höja skatten och då skulle skolan bli 

mer effektiv och därmed skulle resultaten och lönerna bli bättre. “...varav en stor del gått till 

höginkomsttagare. Inte en enda krona satsades på höjda lärarlöner.” (Fridolin et. al 2009). 

Det kan tolkas som att författaren inte tycker att skattemedlen har används på rätt sätt. Utifrån 

den implicita tesen dras även den underliggande premissen om att skattesänkningar är fel. 

Artikeln menar att högre kvalitet skulle märkas genom att skolorna producerade elever med 

mer kompetens som ledde till minskad arbetslöshet. Högre kvalitet i termer av att alla elever 

blir garanterade en viss nivå av kunskap i led med till exempel välfärd som social garanti går 

inte att finna. Skolans funktion är att minska arbetslösheten. 

 

I artikel 2 går oppositionen direkt till “attack” på motståndaren, det vill säga Alliansen. Den 

explicita antitesen som drivs är att skolans resultat har försämrats på grund av borgerliga 

partiers skattesänkningar och svaga politiska ledarskap, samt den explicita tesen att 

socialdemokraterna vill höja ambitionen i skolan genom att satsa mer resurser. Citat som 

stödjer den första tesen är exempelvis: “Nu sjunker istället resultaten som konsekvens av ett 

svagt politiskt ledarskap och en borgerlig skattesänkningspolitik…”(Mogert 2009). S vill 

satsa mer resurser på skolan, men det nämns inte vad resurserna ska gå till. Diskussion om 

vad man faktiskt vill göra saknas, speciellt när kommer till likvärdighet och kvalitet. Därför 

placeras den här artikeln inom principen för social investering, då det talas i termer om att 

investera i skolan och att det behövs mer öppenhet och oberoende undersökningar “Det är 

därför inte så konstigt att Stockholmsalliansen heller inte vill ta till sig den oberoende 

undersökning som gjorts om stadens klasstorlekar (Mogert 2014” & Aili & Hjort 2010, 14).   

 

Lärare 2009 1 “Hur ska lillan orka?” 2 ”Misstro mot lärarna en dålig start” 

1. Tes: Skoldebatten bör bli mer 

nyanserad, en bred politisk syn bör prägla 

skolan och avtalsrörelsen. 

2. Tes: Relationen mellan lärarna och 

skolledningen präglas av misstro. 

Arg 1:Tänk om vården utsattes för reformer 

varje gång vi bytte regering 

Arg1: Lärare har fått sämre förutsättningar 

med fler elever, större klasser och mindre tid 

för varje elev. 
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Arg 2: Skolan har blivit ett politiskt 

slagfält 

Arg 2: Enligt McKinseyrapporten ägnar 

skolledare i framgångsrika skolländer ca 80 

% av sin tid åt att vara pedagogiska ledare. 

Det borde svenska ledare också göra 

Implicit premiss: Det är inte konstigt att vi 

får sämre resultat när skolan reformeras 

hela tiden eftersom politikerna inte är 

överrens 

Implicit premiss: Om man lyssnar mer på 

lärare och ger dem mer frihet och tillit kan 

situationen bli bättre 

Citat: “Liknelserna med andra 

yrkesgrupper kan man också säga: tänk 

om exempelvis sjukvården var utsatt för 

samma partipolitiska bombardemang... 

nya direktiv varje gång vi byter regering. 

Det skulle aldrig accepteras... Vidare 

frångår man en viktigt princip i detta 

påstående, att utbildning ska vara 

likvärdig var än i landet man bor” 

(Adolfson 2009). 

Citat: “Politikernas viktigaste uppgift är att 

ge skolledare och lärare de mest optimala 

förutsättningarna att lyckas med sitt 

uppdrag. SKL argumenterar för att de 

centrala parterna inte ska lägga sig i utan 

istället lita på de lokala parterna… 

Politikernas viktigaste uppgift är att ge 

skolledare och lärare de mest optimala 

förutsättningarna att lyckas med sitt 

uppdrag. SKL argumenterar för att de 

centrala parterna inte ska lägga sig i utan 

istället lita på de lokala parterna” (Fjelkner 

2009). 

 

Den explicita tesen i artikel 1 är att en bred politisk syn bör prägla skolan och avtalsrörelsen. 

Argument för detta kan ses genom citat som: “Som medborgare, föräldrar och politisk 

intresserad är jag förskräckt över hur skolan blivit ett politiskt slagfält….Tänk om ex. 

sjukvården var utsatt av samma politiska bombardemang med vårdreformer och nya beslut, 

varje gång vi byter regering” (Adolfsson 2009). Artikelförfattaren tycks ge uttryck för en 

känsla av att maktlöshet. Därför tolkas den här artikeln inom ramen för principen om social 

garanti, eftersom den principen talar i termer om att gemensamma skyldigheter och rättigheter 

(Aili & Hjort 2010, 12). Också lärare borde som en del av samhället, ha rätt att ställa krav för 

att kunna uppfylla sina möjligheter. Om lärare får ställa krav och vara med och påverka 

situationen i skolan kan det ha en positiv inverkan på likvärdigheten och kvalitén på 
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undervisningen eftersom lärarna är navet i hjulet för elevernas utbildning. Artikeln nämner 

inte elevernas resultat och behov av att jämna ut förutsättningar som kan påverka elever 

negativt (principen om social kompetens), utan fokuserar på skolan i relation till samhället.  

Tesen i artikel 2 från 2009 är att relationen mellan lärarna och skolledningen präglas av 

misstro, rektorernas ökade kontroll skapar misstro åt båda håll. “Men vem ska ansvara för 

kvaliteten i undervisningen och värna elevens rätt om arbetsgivaren tillåts krama ur mer 

timmar utan insikt om kvalitet”(Fjelkner & Sirén 2009)? Gissningsvis kommer ökad lokal 

kontroll innebära ökad misstro mellan lärare och ledning. Eftersom den implicita premissen 

som vi tolkar det, är att om man lyssnade mer på lärare och ger dem mer frihet och tillit kan 

situationen bli bättre, hamnar också den här artikeln inom kategorin välfärd som social garanti 

enligt samma kriterier som i analysen ovan. Skollärare bör ses i ett samhälligt sammanhang, 

eleverna kommer uppnå bättre resultat om lärare får en större roll, som en del i samhället som 

gemensamt bestämmer vilken kunskap som är värdefull. Artikeln diskuterar däremot inte att 

det bör satsas extra resurser på svaga elever i led med välfärd som social kompetens. Fokus är 

på skolan och lärare, inte på elever, därför är den lämpligt att placera in i kategorin välfärd 

som social garanti.   

 

Lärare 2014 1 “Skolans problem är inte bara lärarnas fel” 2 “Fokus på att granska 

leder inte skolan rätt” 

1. Tes: Skolan är ett gemensamt ansvar, det 

ligger hos lärare, rektorer, föräldrar och 

samhället i övrigt. 

2. Tes: Ensidigt fokus på att granska, 

kritisera och ställa till svars leder inte 

svenska skola rätt. 

Arg 1: Det egna ansvaret glöms bort i samhället, 

elevernas egna inställningar talas det inte om.  

Arg 1: Sedan 2006 har resurserna till 

statlig tillsyn mer än fördubblats. 

Arg 2: OECD:s analys visade att elever i 

högpresterande länder ser den egna insatsen som 

viktig. Det gör inte eleverna i Sverige. 

Arg 2: Politik som vilar på uppfattning 

att kontroll och kritik är det som ska 

leda utveckling, kommer fostra 

professionen som inte kan ta egna 

initiativ för lärandet. 
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Implicit premiss: Alla måste ta mer ansvar över 

sig själva. 

 

Arg 3: Färre arbetar med eleverna och 

fler arbetar med kontrollen av dem 

som är kvar. 

Citat: “Vi är beredda att möta alla förslag på ett 

konstruktivt vis. Men då måste det finnas ett 

förtroende från båda håll. Och vi förväntar oss 

då att vi har en motpart som litar på lärarna och 

som sätter undervisningskvaliteten, elever, lärare 

och skolledare i centrum – inte kontroll och 

bristande tillit” (Fjelkner & Sirén 2014). 

 

Implicit premiss: Lärarkåren har inte 

tillräckligt med frihet. Kritik leder till 

sämre självkänsla, lärare borde få 

högre status. 

 

 

 

 

 

 

Citat: “Vi vill se ett slut på reformer 

som detaljstyr lärarnas och 

skolledarnas vardag. I stället vill vi 

fokusera svensk skoldebatt på hur alla 

skolor ska få tillräckligt med resurser, 

hur lärare och skolledare ska få 

arbetsro för att göra sitt arbete och hur 

vi ger stöd till skolutveckling” (Fridolin 

& Nilsson 2014). 

 

I artikel 1 driver Svantesson en tes om att skolan är ett gemensamt ansvar; att ansvaret ligger 

hos lärare, rektorer, föräldrar och samhället i övrigt. “Kanske är det enklare att skjuta på 

skolan och lärarna än att diskutera ett samhällsklimat där det egna ansvaret ofta glöms bort, 

ett samhällsklimat som vi alla är del av (Svantesson 2014).” Svantesson menar att debatten 

onyanserat skuldbelägger bristande kompetens hos lärarna, den implicita premissen är att 

politiska reformer sker alltför obetänksamt. Därmed tolkas den här artikeln också tillhörande 

principen om välfärd som social garanti, utifrån utgångspunkten att Svantesson menar att alla 

aktörer i samhället bör ses i ett större sammanhang och ha gemensamt överenskommet ansvar 
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(Aili & Hjort 2010, 12). Det är alltså mindre fokusering på hur exempelvis resurser ska 

fördelas så att de kommer svaga elever till del för att utjämna förutsättningar som principen 

om välfärd som social kompetens.  

Den explicita tesen i artikel 2 är att ensidigt fokus på att granska, kritisera och ställa till svars 

leder inte svensk skola rätt” (Fridolin & Nilsson 2014). Det argumenteras för att lärare ska 

våga ta egna initiativ och ta ansvar för att utveckla lärandet. En underliggande premiss kan 

alltså vara att lärare idag inte har frihet att vara så pass bra lärare som de egentligen är och att 

lärarkåren bör få högre status. Det innebär att författarna talar om ett behov av att ta hänsyn 

till lärarna som mer fristående aktör, vilket leder till att artikeln precis som de ovan placeras 

inom ramen för välfärd som social garanti (Aili & Hjort 2010, 12) 

 

Friskoleaktörer 2009 1 “Friskolornas vinster utarmar inte den svenska skolan” 

1. Tes: Det behövs mer utvärderingar och fakta för att kunna fatta beslut om friskolornas 

framtid. 

Arg 1: Jämtin utgår från felaktiga belägg för att välfärdsföretag som redovisar vinst har lägre 

kvalitet. 

Arg 2: S motstånd mot friskolor utgår från felaktiga premisser om att de skulle utarma 

kommunal skola och segregerar eleverna.  

Implicit premiss: Vissa socialdemokraters motstånd mot friskolor är orimliga, de väljer att 

blunda för forskning medvetet. 

Citat: “Debatten inom socialdemokratin lider av en betänklig slagsida, i varje fall när det 

gäller friskolorna. Det finns ett motstånd mot hela friskoleidén som får sin näring ur 

föreställningar om att deras existens utarmar den kommunala skolan, både resursmässigt 

och genom segregering av eleverna” (Feldt 2009). 

 

I Artikel 1 argumenterar Feldt emot Jämtins uppmaning om att begränsa 

välfärdsentreprenörers vinster. Hans teser att det behövs mer förankring i forskning, eftersom 

socialdemokraterna utgår ifrån felaktiga premisser om att privata välfärdsföretag som tar ut 

vinst utarmar kommunala skolor och skapar segregation. 
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Socialdemokraternas ambivalens för vinstdrivande välfärdsföretag framkommer och används 

som argument för att det behövs mer forsking. Eftersom artikelförfattaren menar att 

friskolorna är en tillgång,”...vad friskolorna betytt för att göra det fria skolvalet till en reell 

tillgång för landets ungdomar”( Feldt 2009), anses artikeln ha sin naturliga plats inom 

kategorin välfärd som social service. 

 

Friskola 2014 1 ”Förbättra kunskapsresultaten med årlig PISA-mätning” 2 ”Sämre 

resultat är inte friskolornas fel” 

 

1. Tes: För att kunna utvärdera och förbättra 

resultaten bör vi mäta enhetligt och oftare. 

2. Tes: Friskolorna har inte försämrat 

resultaten i skolan. 

Arg 1: Elevers kunskap i matematik, 

naturkunskap och läsförståelse är för dåliga. 

Utvärderingarna håller inte jämn takt med 

politiska reformer och pedagogisk utveckling. 

Arg 1: Det fria skolvalet leder till högre 

kvalitet och utveckling av den svenska 

skolan, samma regler gäller för alla 

skolor. 

Arg 2: Betyg är ett bra sätt för att mäta 

utveckling men betygssystemet är inte 

likvärdigt i Sverige. 

Arg 2: Det fria skolvalet kritiseras 

grundlöst och vildeledande. Valfrihet är 

viktigt, alla elever tjänar på konkurrens. 

Implicit premiss: Problemet är egentligen 

betygsinflation? 

Implicit premiss: De som kritiserar 

friskolor blundar för forskning. 

Citat: “Detta problem har å andra sidan en 

enkel lösning: att Sverige genomför en 

kunskapsutvärdering liknade Pisa-testet 

årligen, så att varje årskull utvärderas enligt 

samma metod. Allra helst skulle testet då 

omfatta årskurs sex, sju och åtta, såväl som 

årskurs nio” (Strömberg 2014). 

 

Citat: “Ingenting skulle bli bättre av att ta 

ifrån 300 000 elever och deras föräldrar 

rätten att välja skola. Snarare behöver det 

fria skolvalet utvecklas och bli tillgängligt 

för fler. Det kan bli ett viktigt steg mot 

höjd kvalitet och fortsatt utveckling i hela 

den svenska skolan” (Valtersson & Nyberg 

2014). 
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Artikel 1 Innehåller den explicita tesen, för att kunna utvärdera och förbättra resultaten bör vi 

mäta enhetligt och oftare med en årlig Pisa-mätning; nöjdhetsutvärderingar är en viktig del 

inom principen för välfärd för social service. Författaren betonar också vikten av fler 

mätningar för att kunna göra bättre jämförelser med andra länder:” Betygen har inte följt 

resultaten i internationella tester (Strömberg 2014). “Då författaren dock inte explicit 

argumenterar för fler mätningar med syfte att konkurrera med andra länder, trots att han 

implcit menar att det är viktigt att kunna hävda sig i internationella mätningar, hamnar den här 

artikeln ändå inom kategorin välfärd som social service (Aili & Hjort 2010, 13).  

Artikel 2 driver en explicit tes om att det inte är friskolornas fel att den svenska skolan har 

sämre resultat. Som stöd för detta finns exempelvis citatet: ”…alla elever i en kommun tjänar 

på den konkurrens som uppstår när fler elever går i friskola (Valtersson & Nyberg). “Aktören 

är positiv till konkurrens och placerar sig inom kategorin välfärd som social service (Aili & 

Hjort 2010, 13). 

	  

4.1.	  Tillämpning	  av	  framing-teori	  på	  välfärdsprinciperna	  

Genom att föra samman argumentationen med välfärdsmodellerna och applicera dem inom en 

framing-analys, ska förståelsen fördjupas genom att lämna utrymme för tolkning av hur de 

olika aktörerna argumenterar. Detta stödjer sig på vårt synsätt om att själva orden kan 

användas på olika sätt och få olika betydelse beroende på sin kontext. I framing-analysen 

hoppas vi få utrymme till en mer nyanserad tolkning av välfärdsprinciperna, genom att tillåtas 

att också diskutera vilka känslor och associationer som aktörer använder sig av för att utforma 

budskap exempelvis. Framing låter oss utveckla förståelse för hur de fyra välfärdsprinciperna 

konstrueras med hjälp av ord, detta tillåter en mindre snäv diskussion eftersom ramen inte 

behöver ses utefter aktör längre, utan som helhet oberoende av aktör. Olika aktörer kan ha 

gemensamma verklighetsbilder och detta kan därför skapa större förståelse dem emellan eller 

bidra till möjligheter att jämföra dem med varandra. 

Värt att tillägga inför vidare analys, är att de möjliga kritiska aspekter som tidigare nämndes i 

teoriavsnittet kring välfärdsmodellen gör sig påmind, i och med att det inte varit enkelt att 

placera in aktörernas argument i överensstämmelse med välfärdsprinciperna. Modellen 

uppfattades ofta som alltför generell, då vi många gånger velat placera artiklarna under flera 

principer. Detta är kanske rimligt, eftersom studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt 
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perspektiv. Modellen med välfärdsprinciperna är (bara) koncept, som låter oss ge de idéer 

som utgör dem, (som kompensation för att uppnå likvärdighet exempelvis) betydelse och 

sammanhang. Detta blir också tydligt i och med att begrepp som likvärdighet används på 

olika sätt av aktörerna i debatten. 

4.2	  Välfärd	  som	  social	  garanti	  

Från resultatet kan det konstateras att lärare/ läraraktörer alltid hamnar inom kategorin välfärd 

som social garanti utifrån samma, något skakiga utgångspunkter om att gemensamma 

skyldigheter och rättigheter borde innebära att också lärare, som en del av samhället, borde ha 

rätt att ställa krav för att kunna uppfylla sina möjligheter. Om lärare får ställa krav och 

påverka situationen i skolan kan det ha en positiv inverkan på likvärdigheten och kvalitén på 

undervisningen. Alla artiklarna menar att det är problematiskt att det saknas en bred politisk 

överenskommelse- och viljan om ett brett politiskt, statligt ansvar- kanske är så svåruppnåelig 

att den logiska lösningen för att undanfly det “politiska slagfältet” - skulle kunna vara för 

skolor att bli friskola. Därmed skulle större lokal kontroll uppnås. 

Emellertid är detta troligen att tolka in åsikter som aktörerna själva kanske inte själva är 

medvetna om, och konkurrens tas heller inte upp av lärarna. Därför placeras dessa artiklar inte 

inom välfärd som social service, utan social garanti. En femte artikel som har placerats inom 

ramen för välfärd som social garanti är Alliansens artikel som driver tesen om att skolan bör 

förstatligas, just för att undgå det som många lärare har uppfattat som ett “politiskt slagfält”. 

Här går det också att finna exempel på den världsbild som av läraraktörerna framstår som 

okontrollerbar, i och med beskrivningen av det kaos som har uppstått på grund av problem 

med ansvarsutkrävande: “När ventilationen i skolan är bristfällig kan ansvar alltid utkrävas, 

men när resultaten sjunker i två årtionden i skolväsendet är det omöjligt att reda ut och skapa 

någon bredare enighet var ansvaret ligger” (Björklund et. al 2009). Strävan efter 

helhetsansvar framkommer till exempel genom metaforen: “Men en kedja är inte starkare än 

dess svagaste länk” (Björklund et. al 2009). 

Ramen för välfärd som social garanti byggs upp genom citat som efterlyser en mer nyanserad 

debatt, med mer helhetsansvar. En återkommande catchfrase är orden“... mer nyanserad 

debatt om skolans villkor”(Adolfsson 2009). Catchfrasen bygger på en verklighetsuppfattning 

som inte är påverkningsbar av lärarna som berörda parter. “Som medborgare, förälder och 

politiskt intresserad blir jag förskräckt över hur man gjort skolan till ett politiskt slagfält”, 

och “Skolledare och lärare upplever att de blir utsatta för kontroll på detaljnivå som ibland 
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saknar relevans för utbildningens kvalitet (Adolfsson 2009). Det saknas tillit som möjliggör 

att lärarna får mer frihet och påverkan över situationen.  

Ett koncept som etableras, speciellt i och med de artiklar som är skrivna i “jag” och “vi”- 

form, är “praktiserande lärare” “Som praktiserande lärare med över 15 års erfarenhet anser 

jag att skoldebatten är onyanserad”(Svantesson 2014). “Praktiserande lärare” kan sägas 

representera erfarenhet och en känsla av att “leva i verkligheten” ”Praktiserande lärare” kan 

därmed här ses i motsättning till konceptet” politisk styrning”, vilket innebär förändringsmani, 

granskning och ansvarsflykt. 

Konceptet “praktiserande lärare” bygger på att artikelförfattarna etablerar ett ethos som 

väcker sympati hos sin publik. Vi har fått veta att konceptet ”praktiserande lärare” känner sig 

maktlösa och att de arbetar under hårda villkor, därför väcks övertygelse för budskapet genom 

att få oss som läsare att omvärdera problemet från den politiska nivån till en mer realistisk, 

utifrån personliga erfarenheter. Det vädjas till vår medkänsla, vilket får oss att se “politisk 

styrning” som något som skapar onödigt med problem för verklighetens lärare. 

 

4.3.	  Välfärd	  som	  social	  service	  

Ett genomgående tema i artiklarna som har placerats inom kategorin välfärd som social 

service, är en form av motsättning mellan koncepten “bakåtsträvning” och “framtidsanda”, 

vilket målas upp till stor del genom olika former av antiteser som menar att de som är mot 

friskolor inte har tagit till sig av forskning. Implicit premiss är ju att de som är emot friskolor 

“blundar för verkligheten”. “Bakåtsträvande” representerar belägglöshet, stagnation och 

ansvarsflykt, medan “framåtanda” symboliseras av orden engagemang, framtidsförslag och 

“stimulera mångfald” (Gerdau & Stockhaus 2009). Utveckling visas också i citat som: “Vi 

behöver mer innovation och utveckling, inte mindre.”(Valtersson & Nyberg 2014) Valfriheten 

som ingår i framåtandan ges positiva associationer i och med en känsla av öppenhet inför 

framtiden. 

Motsättningen mellan utveckling och stagnation framkommer också genom citat som “Alla 

skolor måste nu ta ett stort kliv in i 2000-talet”. Skolan ska inte vara ett museum utan en 

modern och kreativ arbetsplats (Gerdau & Malmberg 2009). Och . Men... kritiserar i stället 

reflexmässigt det fria skolvalet” (Valtersson & Nyberg 2014) 
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Eftersom argumentationen till stor del byggs upp genom att besvara kritik, kan artiklarna 

anses vara defensiva: “Något belägg för att utbildnings- och vårdföretag som redovisar vinst 

genomgående har lägre kvalitet på de tjänster de utför finns emellertid inte” (Feldt 2009). 

Och “Än idag tvingas många friskolor strida för sina elevers rätt till lika skolpeng. De 

försöker också medvetet vilseleda genom påståendet att friskolorna ”undantogs från i stort sett 

hela skollagen”. I själva verket…”(Valtersson & Nyberg 2014). Feldt antyder med sin 

metafor: “Om….skulle dessa medborgare få beskedet att en socialdemokratiskt styrd stat ska 

beröva dem möjligheten att återfå det kapital de satsat och byggt upp. Eller i varje fall 

godtyckligt avgöra hur många år det kommer att ta. De entreprenörer, som efter fullgjort 

arbetsliv vill sälja … konfiskation av enskild egendom. “, att de som är emot vinst i välfärden 

kan liknas vid “kommunismens Sovjet” (Valtersson & Nyberg 2014). 

Sammantaget gör den defensiva och lite föraktfulla tonen gentemot de som kritiserar 

friskolor, att verklighetsbilden som skapas framsår som helt oförenlig med “motståndarna”. 

Övertygandet om denna slutsats i artiklarna kan relativt lätt skapa enighet och engagemang 

gemensamt hos de som redan är emot friskor, eftersom de väcker känslor av hur löjeväckande 

det är att inte “ta till sig av forskning”(Feldt 2009, Valtersson & Nyberg 2014). Frågan är 

dock om de som är emot friskolor skulle kunna ta till sig av detta budskap, eftersom det kan 

tänkas vara svårt att ta till sig en annan världsbild i samma andetag som en kritiseras och 

“hånas”. 

4.4.	  Välfärd	  som	  social	  investering	  

En inledande slutsats som kan dras, är att vi placerade två artiklar av oppositionen inom 

kategorin välfärd som social investering, till viss del eftersom de saknar konkreta förslag för 

hur resurserna ska fördelas. Frånvaron av denna diskussion kan också ses på ett annat sätt 

som kan vara intressant i förhållande till exempelvis de akademiska aktörernas resonemang. 

Forskare och professorer underbygger nämligen till stor del sina debattartiklar på forskning, 

och forskning har ofta fler perspektiv och grundas på vetenskapliga undersökningar. När i 

motsättning till detta, politiker diskuterar emot varandra, kan det tolkas som att det till och 

från råder en argumentation om att anklaga varandra för misslyckanden istället för att betona 

vad man faktiskt vill åstadkomma med skolpolitiken. Argumentationsanalysen visar att det 

ofta är viktigare för politiker att “sätta” varandra på plats och att bevisa att motståndaren har 

fel, än att komma med specifika lösningar. Förslag på lösningar presenteras, men det är den så 

kallade “pajkastningen” som slutledningsvis mest lyser igenom som det främsta syftet.  
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De aktörer som har placerats inom ramen för social investering ör alltså de två artiklarna från 

oppositionen 2014 samt en artikel ifrån en akademisk aktör från år 2009. I artikeln “lärarna 

flyr alliansens skola” nämns, liksom i Jämtins artikel från 2009, skatter, vilket antyder att det 

inte vore främmande att placera också denna artikel inom ramen för social kompetens. 

Artikeln kan anses vara en fortsättning på Jämtins spår, eftersom det implicit sägs att 

skattesänkningar är fel. Eftersom argumentationen inte går ut på att bevisa att skattepengar är 

ett skäl till sociala rättigheter, utan på att diskutera hur skatterna ska användas, har artikeln 

kategoriserats som social investering. Här nämns fortfarande viss social utjämning som ska 

ske via omfördelning av skatter, en kompensatorisk princip i led med social kompetens- men 

vikten av att placera resurser på rött sätt är i fokus, inte skolans själva funktion som skapare 

av likvärdighet.  

Samma sätt att diskutera återfinns i den andra socialdemokratiska artikeln från år 2014. Även 

om det framförs att S. vill satsa resurser på skolan, saknas teser om hur skolans funktion bör 

se ut.  Sammantaget märks att partier i opposition (socialdemokraterna), har ökat sitt fokus på 

att diskutera skatter inom ramen för social kompetens, så pass mycket att det har vägt över. 

Budskapet om att likvärdighet bör skapas finns antagligen kvar och antas självklar, men går 

alltså idag framförallt att finna implicit, som ett resultat av mer satsade resurser.  

Ramen för social investering handlar således om vikten av att skolor producerar effektiva och 

konkurrenskraftiga elever för att det ska gå bra för Sverige som nation, Därför måste arbetet 

bedrivas transparant så att allmänheten kan se att skattemedlen används effektivt. 

Återkommande i artiklarna är att diskussionen sker på en relativt generell nivå och att det 

verkar finnas en uppfattning om ett hot mot Sveriges framtid. En karaktäriserande catchfrase 

är ” ... regeringens politik ett hot mot Sverige som kunskapsnation…”(Fridolin et. al 2014) . 

Därmed skapas konceptet:” hot mot framtiden”, som också kan exemplifieras med hjälp av 

Mogerts metafor för att beskriva hotet som uppstår om inte alliansen redovisar all statistik: 

“Det tycker jag är ett oroande moln på den himmel som borgarna säger bara består av 

solsken.”(Mogert 2014).  I artiklarna av oppositionen är “hotet” fel använda resurser, och i 

artikeln utav Vlachos och Henrekson framställs det i form av betygsinflation:“De nationella 

prov som skulle kunna fungera som en återhållande kraft mot betygsexplosionen gör inte 

detta då det kursbaserade gymnasiet omöjliggör ett heltäckande provsystem”. Det tycks som 

om externa utvärderingar och statistik blir “vapnet”, eller beviset, för vad som framstår som 

en hotfull verklighet som vi måste upplysas om “ Anna Kinberg Batra och…. hävdar att… I 

verkligheten har …” (Mogert 2014). 



35	  
	  

Konceptet “hot mot framtiden” kan aktivera en uppfattning om att situationen är alarmerande; 

buskapet är att något måste göras omgående, annars kommer hoten få svåra konsekvenser. 

Detta syns till exempel i citatet: “Att sätta betyg är en myndighetsutövning med livsavgörande 

konsekvenser. Ett ovillkorligt krav  är ... ska bedömas lika oavsett var och av vem de utförs” 

(Vlachos & Henrekson 2009). 

4.5.	  Välfärd	  som	  social	  kompetens	  

De aktörer som har placerats inom ramen för social kompetens är både Alliansen, 

oppositionen och aktörer från akademin. Frågan blir vad som egentligen är karaktäriskt för 

den verklighetsbild som utgår ifrån denna ram, då (till och med), två “stridande” aktörer 

förenas? Till att börja med kan det vara värt att påminna sig själv om att både 

välfärdsprincipen om social kompetens och garanti utgår ifrån en kompensatorisk princip som 

vill se till att alla får samma förutsättningar. 

Socialdemokratiska Karin Jämtins citat “Att skolan ska ge samma möjligheter till alla barn, 

oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är något som är självklart för de flesta svenskar.” 

(2009), menar att bara staten kan garantera alla en likvärdig utbildning, men koncentrerar vid 

ett annat perspektiv än Alliansen. Jämtin utgår nämligen ifrån sociala rättigheter; eftersom vi 

gemensamt betalar skatt har staten en skyldighet gentemot medborgarna att se till att de får en 

likvärdig utbildning. Skatten ska se till att alla, oberoende av socioekonomisk bakgrund får 

samma kompetens och förutsättningar i samhället. Jämtins definition av likvärdighet hänförs 

tydligare till relationen mellan individen och samhället och skolans möjlighet till att utjämna 

klasskillnader, medan alliansen mer fokuserar på kompensering via det resultat som 

skolelever får. 

Alliansen vill också garantera alla en likvärdig utbildning, men betonar vikten av att se till att 

alla når tillräckliga kunskapsmål. Alliansens syn på likvärdighet grundas vid fokus på att 

kontroll, tydliga mål och tidiga betyg ska innebära mer likvärdighet. Detta gör att ett fokus på 

sociala skyldigheter betonas, alla elever ska ha samma förutsättningar och garanteras en viss 

nivå av kunskap. Sammanfattningsvis, en rättighet bygger på att någon annan är skyldig att 

tillgodose den S-argumentation, bygger på argumentet som förstärker rättigheten på grund av 

att vi har betalat skatt. Alliansens argumentation bygger inte på samma förstärkning av 

orsaken till varför staten är förpliktad att tillgodose skyldigheten. I Alliansens artikel nämns 

inte skatter, möjligtvis går det att fråga sig om detta är en medveten strategi, då att debattera 

om skatt kan ses som en mindre lämpad strategi för att väcka övertygelse inför väljare. 
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Saken kompliceras ytterligare av att den andra moderata artikeln som placerade sig inom 

samma ram, snarare ser på likvärdighet som en civil rätt. Trots att den senare artikeln är i 

direkt motsättning till motståndet mot friskolor, ser alltså alla artiklarna ändå likvärdighet som 

ett mål med skolan, men utifrån olika åsikter om hur likvärdigheten uppkommer 

What-aspekten av framing handlar om att undersöka vad som skapar ramen, här letas det efter 

latent innehåll om hur problemet definieras. Kvalitet bygger enligt principen om välfärd som 

social kompetens, på att se till att alla får samma förutsättningar i led med en kompensatorisk 

inställning. De aktörer som har placerats inom denna ram är både Alliansen, oppositionen och 

aktörer från akademin. De olika aktörerna har olika definitioner om vad likvärdighet bygger 

på. Detta är viktigt att erkänna, för trots att alla aktörer har hamnat inom samma ram och 

alltså anses se kompensation som viktigt, finns det ändå nyanser i hur de anses att likvärdighet 

kan uppnås.  

Likvärdighet för Alliansen bygger på mätbara resultat, möjligen kan detta anses bygga på 

underliggande “liberala” värderingar om att individen ska ha kapacitet att sträva efter sina mål 

själv, fokus blir mer alltså på resultat: ” ...betyg stimulerar elever att nå så långt som möjligt” 

(Reinfeldt et. al 2014). Oppositionen betonar att likvärdighet kan uppnås genom omfördelning 

av resurser på olika sätt, vilket kan anses bygga på “socialistiska” värderingar: “Att skolan ska 

ge samma möjligheter till alla barn, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är något som 

är självklart för de flesta svenskar” (Jämtin 2009). De olika aktörerna ger alltså uttryck för 

olika värderingar, i och med att de anser att lösningen, det vill säga, likvärdighet, kan uppnås 

på olika sätt.  

Trots att det erkänns att det finns olika latenta värderingar i artiklarna, bygger alla artiklarna 

på att de ser likvärdighet som ett mål som kan uppnås genom olika former av kompensation, 

även om kompensationen kan ske på olika sätt (det vill säga genom fokus på granskning och 

resultat eller genom resursöverföring).  

Ramen byggs upp genom en form av motsättning mellan konceptet: “dåtid” och 

“nutid/framtid”. För att föreslå vad som behöver göras “nu”, så att framtiden ska bli 

annorlunda, måste blickas tillbaka till “då”. “Nutid” innehåller negativa kunskapsresultat . 

“Nu sjunker istället resultaten som konsekvens…” (Jämtin, Mogert 2009) Och “ 

Konsekvenserna av den gamla socialdemokratiska politiken ser vi nu i de sjunkande 

kunskapsresultaten”(Reinfeldt et. al 2014).  “De senaste decennierna har vi svenskar…” 

(Jämtin 2009). Forsgren, en akademiker, har en mer nyanserad syn på koncepten “då” och 
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“nu”. Enligt honom var skolan bättre förr men har blivit sämre och sämre: ”Skolan sågs och 

ses fortfarande… Vad kan då göras för att råda bot på den nuvarande situationen”(Forsgren 

2014)? Konceptet “nutid” innehåller argumentation som syftar till att betona att något måste 

göras: ”Är det inte dags att prioritera barnen?”(Fölster 2009) Och “Det är uppenbart att det 

måste till betydligt radikalare åtgärder ... för att en kursändring skall börja bli 

märkbar.”(Forsgren 2009) Och” I dag lägger vi ytterligare pusselbitar för mer kunskap i 

skolan.”(Reinfeldt et. al 2014). Och “För att vända utvecklingen ... ytterligare resurser till 

förskola och skola.”(Jämtin, Mogert 2009). 

En slutsats som kan dras är att oavsett aktör och år, “skylls” oftast dåliga kunskapsresultat på 

tidigare år och tidigare politik. En annan slutsats som kan dras är att situationens allvar starkt 

betonas. Något måste göras “nu”, detta leder oss in på How-aspekten av analysen, som syftar 

till att få förståelse för hur ramarna arbetar för att uppnå övertygelse, vilka värden aktiveras 

hos publiken genom dessa artiklar? 

Artiklarna målar med hjälp av konceptet “dåtid”, som kan exemplifieras med citat som:” Det 

förslår inte att rycka bladen av ogräset utan för att det inte skall växa och breda ut sig mer 

måste hela roten bort. Och roten till det onda…”, upp en känsla av att något är fel, 

situationens allvar förstärks ” och “nutid/ framtid” skapar en stark kontrast. Dessa metaforer 

väcker läsarens uppmärksamhet och ger en illavarslande bild av situationen. Forsgren (2014) 

målar upp krisen i den svenska skolan som ogräs och för att förbättra skolan måste hela roten 

bort.” De summor som aktieägarna tar ut i vinst… Jag menar att detta är 

oacceptabelt”...varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.” 

(Jämtin 2009). Detta kan också ses som alarmerande, aktieägarna utpekas som omoraliska 

genom att påstå att det är stöld kapitalister ägnar sig åt. Författarna försöker alltså övertyga 

genom att väcka våra moraliska instinkter: stöld kan exempelvis anses vara fel “i grunden”, 

och vi medborgare förtjänar en skola som håller vad den lovar, att den uppfyller sin moraliska 

uppgift:: “Vi vill ha mer kunskap … föräldrar ska veta att när deras barn kommer hem från 

skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade (Reinfeldt et. al 2014).” 

5.	  Diskussion	  och	  slutsatser.	  

Politik som rör utbildning och skola är ett viktigt ämne, för att knyta an till syftet går det att 

konstatera att alla aktörer är har betydelse i skoldebatten och att det är viktigt att se dem som 

helhet. 
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Syftet med den här uppsatsen är att skapa en överblick över vad olika aktörer säger, hur detta 

framförs, samt slutligen beröra hur det som sägs relaterar till verkligheten utifrån olika 

världsbilder. I avsnittet “resultat” presenterades en sammanfattning av 19 olika artiklars 

huvudsakliga teser och argument, här visades vad som sades. Med hjälp av Aili och Hjorts 

principer har sedan argumentationsanalysens resultat klassificeras inom ramen för fyra olika 

kategorier. Därmed skapades möjlighet att diskutera hur olika aktörers inställning till 

likvärdighet ser ut, vilket hjälper oss få förståelse för hur vad som sägs relaterar till 

underliggande värderingar. Dessutom skapas förståelse för hur de olika aktörerna försöker 

övertyga genom en blandning av olika sätt att framställa sig själva i förhållande till andra. 

Resultatet av klassifikationerna blev sålunda: av alliansens fyra artiklar från både 2009 och 

2014, placerades en artikel vardera under kategorin välfärd som social kompetens och en 

under kategorin social service. Oppositionens artiklar är något mindre splittrade, där hamnar 

båda artiklarna från 2009 inom kategorin välfärd som social kompetens och båda från år 2014 

inom social investering. Alla fyra artiklarna från lärare/ Lärarförbundet hamnar inom 

kategorin välfärd som social garanti. Alla tre artiklar från friskoleaktörer hamnar inom 

kategorin välfärd som social service. Av de fyra artiklar från akademiska aktörer hamnar två 

inom kategorin välfärd som social kompetens, en under välfärd som social service och en 

inom kategorin välfärd som social investering.  

Precis som Lärarförbundet nämner, så tolkas likvärdighet olika av olika aktörer. Det har inte 

varit ett enkelt arbete att kategorisera artiklarna, vilket visar svårigheten med att applicera en 

akademisk modell på verkligheten. Alliansens fyra artiklar visar en genomgående splittring 

både 2009 och 2014, mellan välfärd som social kompetens, välfärd som social service samt 

social garanti. Denna splittring tyder på att likvärdighet kan tolkas olika utifrån vad som 

diskuteras av alliansen. Vissa politiker i alliansen påstår att en likvärdig skola lämpligast 

uppnås genom fria val, samtidigt som andra hävdar att likvärdig skola uppnås genom att 

förstatliga skolväsendet. Detta är kanske karaktäristiskt för Alliansen; de vill alla förbättra 

skolan men på olika sätt och den som tolkar debatten kanske kan få uppfattningen att 

konsensus saknas i politiken som förs fram.  

Enligt “Lärare/ läraraktörer” borde gemensamma skyldigheter och rättigheter i samhället 

betonas, detta för att man anser att det saknas nyans i debatten. Lärarna känner sig 

undantryckta, vilket också visar sig genom de koncept som etablerade sig: ”politisk styrning” 

och “praktiserande lärare”, där den senare argumenterar utifrån personliga erfarenheter och 
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talar i “vi”- form, om hård arbetsbörda m.m. Lärare anser att länken mellan dem, och 

politiker- eller till och med hela samhället, är för lös.  

Resultatet av analyser ifrån friskoleaktörernas artiklar, trots ett mindre urval, visat att 

majoriteten av deras artiklar är defensiva och går ut på att övertyga om att motståndet mot 

friskolor är grundlöst. Detta har skett genom att bygga upp en ram bestående av koncepten 

“bakåtsträvande” och “framåtsträvande”, där valfriheten som ingår i framåtandan ges positiva 

associationer i och med en känsla av öppenhet inför framtiden. Dock har huvudsakligt fokus 

vara att framställa sig själva som omotiverat beskyllda för skolans kunskapsras, framförallt i 

förhållande till socialdemokraterna. Länken mellan friskolan och oppositionen kan anses 

bygga på misstro. Länken mellan friskolan och Alliansen å andra sidan, är splittrad. Vissa 

aktörer inom Alliansen betonar överstatlighet som vägen till likvärdighet och ser andra ser fria 

val som vägen dit. Slutligen fanns en potentiell osynlig länk mellan “lärare” och “friskolan”, i 

och med att en lösning på lärarnas känsla av maktlöshet på grund av att befinna sig i 

korselden mellan olika politiska viljor, skulle kunna vara att “ välja friskolan som lösning”. 

Den här teorin är dock endast hypotetisk. 

Två artiklar från oppositionen och två från Alliansen hamnade inom ramen för social 

kompetens. Denna ram bygger på en motsättning mellan “dåtid” och “nutid”/”framtid”. 

Slutsatsen som drogs är att oppositionen och Alliansen ser på varandra med ömsesidig 

misstro, båda block anser att problemen i skolan har uppstått på grund av dåtidens politik. 

Trots att vårt urval inte kan ge sken av att vara representativt eftersom det är för litet, kan vi 

efter argumentationsanalys och framing-teori hävda två saker: att oppositionen ofta bygger 

upp sina artiklar med “anklagelser” gentemot Alliansen för att sakna moral (stundtals kopplas 

Alliansen ihop med friskoleförespråkare), och Alliansen ofta bygger upp sina artiklar devis 

genom att bevisa att oppositionen “inte är sansad” och delvis genom förslag som bygger på 

social service.  

Oppositionens båda artiklar från 2014 hamnade inom ramen för social investering, eftersom 

de lade tyngdvikt vid angelägenheten om att satsa mer resurser, jämte att granska skolan för 

att garantera att skattepengarna används effektivt. Likafullt saknades teser om hur 

likvärdigheten ska uppstå. En slutsats drogs om att budskapet om att hur likvärdighet bör 

skapas finns kvar, men antas självklar, (oppositionens båda artiklar från 2009 klassificerades 

som välfärd som social kompetens), och går framförallt att finna implicit som ett resultat av 

mer satsade resurser.  Konceptet” hot mot framtiden” upprättades inom ramen för social 
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investering. Argumentationen byggdes därmed upp med hjälp av olika hot, vilket eventuellt 

liknar “pajkastningen” som vi menar präglar relationen mellan Alliansen och oppositionen 

inom ramen för social kompetens, eftersom “hotet mot framtiden” i vissa fall beskrevs vara 

Alliansens politik.  

Gällande synen på likvärdighet är slutsatsen att alla aktörer vill uppnå en likvärdig skola med 

kvalitet, däremot de har något olika definitioner om vad likvärdighet bygger på. Likvärdighet 

för Alliansen bygger mer på mätbara resultat, oppositionen betonar att likvärdighet kan 

uppnås genom omfördelning av resurser på olika sätt; lärare/ Lärarförbund, genom att ha mer 

helhetssyn rörande vilka aktörer som påverkar skolan och aktören friskola, genom frånvaro av 

statlig inblandning (Eftersom aktören “akademin” är så splittrad, anses det inte meningsfullt 

att försöka generalisera om hur de anser att likvärdighet kan uppnås).  

Frågan är om motsättningen mellan hur likvärdighet ska uppnås speglar en grundläggande 

skillnad i idéer som kan förklara svårigheterna att skapa den breda politiska enigheten, som 

lärare efterlyser? Vi har dragit slutsatsen att det finns splittringar inom Alliansen gällande hur 

likvärdighet ska uppnås, men att det ändå, i och med att de exempelvis skriver debattartiklar 

gemensamt, finns en enighet som kan överskugga motsättningarna i förhållande till 

motsättningen mot oppositionen. Det har också framgått att det finns splittringar inom 

oppositionen gällande synen på friskolor och vinst i välfärden, i och med till exempel, att en 

debattartikel riktad mot socialdemokratiska Jämtin och motstånd mot friskolor, faktiskt är 

skriven av en annan socialdemokrat. Samtidigt finns det en hög grad av enighet inom S som 

gör att alla fyra artiklar explicit eller implicit betonar likvärdighet genom omfördelning av 

resurser (likvärdighet som social kompetens), medan Alliansen har en något mindre, men icke 

desto mindre ändå en relativt stark betoning på välfärd som social kompetens. För Alliansen 

är “vägen dit” inte lika starkt betonad och det talas inte om skatter, medan opposition gärna 

diskuterar skatter och resurser.  

Detta gör att svaret på frågan är komplext; båda parter vill samma sak, men i och med 

“pajkastningen” som också framgår i politikernas artiklar, ses enighet, utifrån detta resultat, 

inte ut som att det kan uppstå inom en nära framtid.   

De olika koncepten som har uppstått är: “praktiserande lärare” /”politisk styrning”, “dåtid”/ 

nutid/framtid”, bakåtsträvande”/ “framåtsträvande” och “hotfull framtid”. Ett i stort sätt 

gemensamt tema är att diskutera i termer om vad som bör ske och att oavsett aktör och år, 

“skylls” oftast dåliga kunskapsresultat på tidigare år och tidigare politik. Denna gemensamma 
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nämnare och dessutom det faktum att den svenska skolans fallande resultat i PISA, den breda 

enigheten om att detta är ett prioriterat problem och betoningen på kompensation, vare sig det 

gäller via resurser eller via fokus på resultat, innebär att det faktiskt finns en hel del 

gemensamma utgångspunkter. Pajkastningen” kan i så fall sägas bestå av “tomma” 

värdeladdade ord som inte säger så mycket om verkligheten: att övertyga genom moral eller 

beskyllanden om att “inte vara sansad” är inte logiska argument utan känslomässiga. Därmed 

skulle det kunna sägas att motsättningen mellan blocken rörande hur skolan som välfärd ska 

organiseras, konstruerar sin konflikt. Varför detta görs skulle kunna vara för att hellre 

“angripa sin motståndare”, än att diskutera sakfrågan.  

Den här uppsatsen visar att lärare anser att det är problematiskt att politiker inte kan enas och 

många aktörer efterlyser mer förankring i forskning för politiska beslut. De akademiska 

aktörerna själva har splittrade budskap: vissa stödjer de politiska aktörerna artiklar, andra inte. 

Alliansen kopplas ofta samman med friskoleaktörerna, detta kan vara problematiskt eftersom 

artiklarna av friskoleaktörer har en relativt raljant ton gentemot partierna i opposition.  

Resultatet visar att de underliggande värderingarna splittrar de båda blocken, men ser man 

bortom dessa så borde de politiska blocken kunna komma överens. 

 

5.1	  Vidare	  forskning	  	  
Precis som nämnt kan vi i den här uppsatsen inte ge en helt heltäckande bild över den debatt 

som förs i medier om den svenska skolan. Även om vi använde oss av material från både 

2009- det år som skolresultat började sjunka alarmerande- och 2014- har vi tyvärr haft för lite 

tid och plats för att göra en jämförelse för att se om det märks någon förändring i hur skolan 

debatteras. Vidare forskning skulle kunna jämföra detta. Det skulle även vara intressant att 

fördjupa sig i de underliggande värderingarna mer och göra en ideologianalys. Därutöver 

märktes att vissa delar av framing-analysen, som att exempelvis leta efter återkommande 

nyckelord, liknar innehållsanalys. Ett förslag för vidare forskning är att fokusera mer på detta, 

för att kunna jämföra aktörernas språk mer. Slutligen skulle det vara spännande att fokusera 

mer på aktören “lärare”, för att se hur de ställer sig till friskolor och rent allmänt eftersom de 

tycks uttrycka en sådan tydlig känsla av maktlöshet.  
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