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ABSTRACT 

Högskolan i Halmstad ht. 06 
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C-uppsats, Allmänt utbildningsområde, AU60 

Författare: Annika Lundby 

Handledare: Ulrika Sjöberg och Claes Ericsson 

Examinatorer: Torbjörn Jansson och Ole Olsson 
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Syftet med den här studien är att undersöka vilka ämnen tidningen Göteborgs-Posten 

rapporterar om som rör grundskolan, dess lärare och elever. Vidare har studien som 

syfte att undersöka om det finns skillnader i rapporteringen från 1996 jämfört med 

rapporteringen 2006. 

För att komma fram till studien syfte har diskursanalys använts som utgångspunkt. 

Bland annat har van Dijk och hans diskursbegrepp ämne använts. Studien tar även upp 

media och makten genom att diskutera agenda-setting theory och gatekeeping för att ge 

ett bredare perspektiv av media som en maktinstitution i samhället. 

Slutsatsen av analysen är att rapporteringen under 1996 och 2006 är ungefär densamma 

i Göteborgs-Posten gällande grundskolan, dess lärare och elever. De skillnader som 

framkommer är att under 1996 finns det fler artiklar som rör studien ämnesområde 

jämfört med 2006. Sammanfattningsvis framkommer det att rapporteringen om lärare 

blivit allt mer negativ medan rapporteringen om eleverna är sig förhållandevis 

densamma då eleverna framhålls som engagerade medan lärarna framhålls som 

våldsamma i flera av artiklarna. 
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1. Inledning 

Medias uppgift är att rapportera om händelser som sker i världen till sina tittare, lyssnare eller 

läsare. Ett område som kan vara av intresse att titta närmare på är hur media rapporterar om 

skolan i Sverige. 

 Skolan har ett stort ansvar i samhället och likaså har medierna. Skolans ansvar ligger i 

att fostra och utbilda medan medias ansvar ligger i att informera så sakligt, opartiskt och 

korrekt som möjligt. Utifrån skolans position i samhället kan och ska skolan granskas och det 

är en uppgift medierna ibland iklär sig. 

 Att titta på hur media rapporterar om skola är intressant utifrån flera olika aspekter. 

Media befinner sig i en maktposition och ofta kallas media för den tredje stadsmakten 

(Hadenius & Weibull, 2000: 20). I och med den ställningen i samhället har media även 

makten att påverka mottagarnas tankar och syn på skolan. Hur och på vilket sätt media 

rapporterar om skola, lärare och elever kan påverka tittare, lyssnare och läsares syn både i 

positiv och negativ riktning. 

 Medias makt ligger även i att de samlar in material, tolkar materialet och även vinklar 

det (Ibid: 35). Det som sänds ut till mottagaren är en version av nyheten som är tolkad av 

reportern och i ett vidare sammanhang tolkad av mottagaren av den publicerade nyheten. 

 Den här studien kommer att titta närmare på hur tidningen Göteborgs-Posten rapporterar 

om skola, lärare och elever. 

 Analysens fokus kommer att ligga i att se om media framhåller skolvärlden i ett speciellt 

ljus eller om nyheterna framställer skolan positivt eller negativt. 

 

1.1 Syfte och Problemformulering 

Den här studiens syfte är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur tidningen 

Göteborgs-Posten rapporterar om grundskolan, grundskolans lärare och elever. Studien 

kommer att titta på artiklar från perioden 1 september till 31 oktober under 1996 och 2006, 

detta för att täcka upp utvecklingen av diskurser över tid. 

 Analysen har som mål att komma fram till om någon speciell diskurs träder fram i 

Göteborgs-Postens bevakning om ovan nämna områden. Analysen kommer att växa fram 

genom användande av citat eller rubriker för att besvara studiens frågeställningar som är: 

 

- Hur rapporterar tidningen Göteborgs-Posten om den svenska grundskolan, dess lärare och 

elever? 
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- Skiljer sig rapporteringen under 2006 om skola, lärare och elever med rapporteringen 

under 1996? 

 

1.2 Disposition 

Den hur studien är uppdelad i sex kapitel. Först diskuteras studiens syfte. I bakgrundskapitlet 

diskuteras mediernas makt utifrån framförallt Mathiesen och Foucaults syn på makt. Agenda-

setting theory och gatekeeping tas även upp för att ge en djupare bild av medias inverkan på 

och i samhället. I bakgrundskapitlet ges även en kort faktasammanfattning av tidningen 

Göteborgs-Posten som utgör analysmaterialet. 

I det följande kapitlet tas analystyperna diskursanalys och socialkonstruktivism upp följt av 

metoddelen som diskuterar urval och insamling av material, val av analysmetod, 

tillvägagångssätt i analysen samt kritiska reflektioner. 

Därefter följer resultatdel och sammanfattning. 
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer mediernas makt att vara i fokus. Under den här rubriken kommer 

mediernas makt, framförallt utifrån Mathiesen och Foucaults synsätt, diskuteras men även 

Agenda-setting theory och gatekeeping. De här maktperspektiven kommer att tittas närmare 

på för att ge en bild av mediernas makt i samhället. Detta för att senare i uppsatsen kunna titta 

på och resonera kring vilken inverkan Göteborgs-Postens diskurs kan ha i utifrån ett 

maktperspektiv. 

 

2.1 Mediernas makt 

Media kan kopplas samman med makt och maktperspektiv. Den som innehar makten har även 

möjligheten att genom kommunikationsvägarna sprida sitt budskap, sin propaganda etc. 

Maktstrukturer finns i samhället och enligt Miegel & Johansson (2002: 197) framställs den 

rådande maktstrukturen som naturlig och självklar och därigenom tjänar framställningen den 

dominerande klassen eller skicktes intressen. För att koppla det till den här studien kan 

likheter med resonemanget dras till framställandet av samhället i journalistiska texter. Vilken 

diskurs är det som kommer fram i texterna? Hur speglar tidningen Göteborgs-Posten skolan 

idag och för tio år sedan? McQuail (2001: 69) diskuterar sex olika aspekter av medias makt i 

samhället. De är följande, att dra till sig folkets uppmärksamhet, övertyga folket vad de ska 

tycka och tänka, influerande makt, strukturera vad som anses verkligt, ge legitimitet till det 

som bevakas samt informera snabbt och nå ut till en stor massa. 

McQuail visar genom de här sex principerna att medierna har makt i samhället. Genom att dra 

folkets uppmärksamhet mot vissa nyheter framför andra, framhålla en vinkel eller syn på en 

händelse osv. har medierna makten att påverka de som tar emot informationen medierna 

sänder ut. Medierna fungerar som en länk mellan en händelse och folket och genom att vara 

den länken har medierna även makten att påverka eller vinkla nyheterna. Nästa steg blir att 

informationen mottagarna får i sin tur kan leda till annan synvinkel på nyheten och den 

allmänna uppfattningen människorna får. McQuail hävdar att medierna inte är en neutral 

instans utan arbetar för sitt eget syfte för att vinna makt och inflytande i samhället (Ibid: 67-

68). 

 Brune (1998: 9) skriver att Sverige är ett segregerat land där medierna är med och bidrar 

till att upprätthålla segregationen. Precis som Miegel & Johansson (2002: 197) nämner menar 

Brune att medierna är med och backar upp den rådande dominansstrukturen eller den rådande 

diskursen. 
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 Mathiesen (1993:205) argumenterar för att medierna får sin makt genom konkreta 

budskap till mottagarna där de sänder ut vissa tankesätt och generella ideologier som tas upp 

av folket. Mathiesen menar vidare att medierna utövar makt på flera olika plan. Den första 

principen på maktutövning kallar Mathiesen för ”triangelhypotese” (triangelhypotes) med 

vilket han menar att medierna inte enbart visar en sida av en part utan belyser partens 

förhållande till andra parter, exempelvis inom politik, vilket kan utlösa en reaktion som i sin 

tur blir en samhällspåverkan (Ibid: 212). Kopplingar till den här studien kan göras genom hur 

Göteborgs-Posten framställer skola, lärare och elever och om de belyser situationerna i 

artiklarna från mer än ett perspektiv. Den andra principen Mathiesen diskuterar är 

”administrasjonsutvikling” (administrationsutveckling) där han menar att genom medierna får 

organisationer ut sin information till folket. Genom att använda sig av exempelvis tidningar 

eller television kan myndigheter eller organisationer nå ut till den stora massan och genom att 

vara den kanalen för information till folket ser Mathiesen det som ett maktmedel medierna har 

(Ibid: 213). Den tredje aspekten av medias makt är ”forklaringskontroll” (förklaringskontroll) 

där information som sprids genom medierna framstår som förklaringsmodeller för att tolka 

samhället. Mathiesen ger exemplet att i en text skulle narkotikaproblem kunna stå som 

förklaring för det onda i samhället. Den fjärde och sista aspekten Mathiesen ger för medias 

maktpåverkan i samhället är ”temakontroll” (temakontroll) (Ibid: 214). Med temakontroll 

menar Mathiesen den kontroll medierna har över vad som når ut till mottagarna (se vidare 

2.2). 

 Mathiesen diskuterar precis som McQuail (se ovan) olika aspekter på hur media 

påverkar samhället och dess medborgare. Mathiesen delar in dessa aspekter i fem punkter. 

Första och främst fungerar medierna bekräftande gällande de hållningar som redan finns i 

samhället. För det andra kan medierna ändra på de uppfattningar som redan finns i samhället. 

För det tredje skapar medierna uppfattningar åt folket när folket inte har en egen uppfattning. 

För det fjärde har folkets syn på mediernas kommunikationskällor och anställda betydelse för 

medierna trovärdighet hos mottagarna. För det femte kan olika medier påverka i olika grad. 

Men det finns ingenting, enligt Mathiesen, som kan påverka i så stor grad som information 

som sprids informellt genom personlig kommunikation. Och det har visat sig att det mest 

effektiva sättet att sprida propaganda är genom att använda sig av flera olika medier och 

personlig kommunikation (Ibid: 222-223).  

 Mathiesens resonemang visar att medierna har makt över sina mottagare. De har inte 

bara makten att påverka befolkningens syn och uppfattning utan även makten att bestämma 

vad som kommer med på agendan (se vidare 2.2). Medierna kan genom sin makt forma 
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samhället och de åsikter samhällets befolkning har. Men för att spegla en annan sida av 

medias makt går det även att säga att medierna inte har någon makt utan det är mottagarna 

som själva aktivt bestämmer vad de ska ta till sig av det utbud medierna erbjuder och att 

folket själva avgör vilka nyheter de läser, lyssnar på eller ser (McQuail, 2001: 50-51). 

 En person som ofta kopplas till medias maktperspektiv är den franske filosofen och 

historikern Michel Foucault. Foucault ansåg att makt inte är en ägodel någon kan äga utan 

makten är föränderlig och vandrar mellan olika personer eller institutioner (Danaher et al, 

2002: 70-73). Sarup resonerar kring Foucault och hans maktbegrepp och menar att Foucault 

hämtat mycket av sin inspiration och tankar från Nietzsches argumentering kring makt. 

Nietzsches menade att människan genom alla tider har velat ha makt men att alla människor 

inte har samma möjlighet eller förutsättning att få makten. Nietzsches hävdade att vissa 

människor av naturen har olika förutsättningar och därmed är troligare att inneha makten 

(Sarup, 1993: 90-92). Foucault tar utgångspunkt i Nietzsches tankar kring att människan vill 

ha makt och att meningar, texter, diskurser etc. produceras för att främja en viss social grupp 

(Danaher et al, 2002: xv). 

 Foucault kom fram till att det finns en koppling mellan kunskap och makt (Sarup, 1993: 

67). Sarup diskuterar att många ser kunskap som ett redskap för att få makt medan Foucault 

hävdade att kunskap var makten över allt annat. Foucault ansåg att kunskap ökar friheten som 

i sin tur leder till positioner där den som har kunskapen och makten kan övervaka och reglera 

samhället (Ibid). 

 Foucault resonerade kring makt som producent av verkligheten. Han menade att makten 

producerar vad som ska anses vara sant i samhället. Foucault hävdade även att makt skapar 

kunskap och kunskap skapar makt. Hans resonemang kretsade kring att det finns ingen makt 

utan kunskap och ingen kunskap utan makt (Ibid: 74). Genom resonemanget kring makt och 

kunskap går det att vidare argumentera att medierna har makt eftersom de har kunskap. Stora 

mängder av information kommer in till tidningsredaktionerna och mycket av den 

informationen kommer inte ut till medierna mottagare. Genom att medierna sitter inne med 

information som inte når ut till läsarna, lyssnarna och tittarna kan resonemanget ledas till att 

medierna besitter en viss makt (se även 2.2). 

 Foucault var även intresserad av disciplin och makt och ansåg att disciplinen ”är den 

specifika tekniken för en maktutövning där individerna på samma gång är föremål och 

verktyg” (Foucault, 1974: 199). Disciplinen kan länkas till medierna genom att säga att media 

befinner sig en sådan position att de kan disciplinera folket eller ”dressera” dem till bättre 

vetande. Foucault förklarar disciplinen på följande sätt: ”Den disciplinära makten är 
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nämligen en makt som istället för att beröva och uppbära ser som sin huvudsakliga uppgift att 

’dressera’ eller, förmodligen, dressera för att bättre kunna beröva och uppbära desto mera” 

(Ibid: 199). Det här kan kopplas till tidigare resonemang om makt och kunskap där 

kunskapsförmedling eller att hålla inne med kunskap är relaterat till makt. 

 Makten medierna besitter kommer att vara en genomgående tanke genom hela analysen 

men medias makt kommer inte att vara i fokus utan enbart fungera som bakgrund att luta 

resonemanget i analysen på. Syftet med studien är inte att titta på vilken makt medierna har i 

samhället men maktperspektivet kan vara av intresse att ha i åtanke vid läsning av analysen. 

 

2.2  Agenda-setting theory och gatekeeping 

Ytterligare en syn på medias makt kan diskuteras under benämningen ”agenda-setting 

theory”. Medierna har makten att bestämma vad som blir en nyhet och vad som förpassas till 

papperskorgen. Agenda-setting theory kan förklaras med att medierna sätter agendan 

(McQuail, 2001: 455-457). 

 McCombs och Shaw (2001:153-154) menar att läsarna eller i ett vidare perspektiv 

medieanvändarna genom medierna får veta vad som är viktigt att veta just nu och även hur 

viktig informationen är beroende på dess placering och mängden information. De hävdar även 

att informationen befolkningen får från medierna kan vara den enda kontakt de har med sina 

politiker. McCombs och Shaw menar också att i de flesta politiska kampanjer är det medierna 

som avgör vilka aspekter av partierna som ska komma i fokus. 

 Medierna fungerar som en sluss eller ett filter som nyheterna passerar där endast ett visst 

urval kommer till exempelvis tidningsläsarna. McQuail förklarar agenda-setting theory på 

följande sätt: ”The evidence strongly suggests that people think ‘about’  what they are told but 

at no level do they think about ‘what’ they are told” (2001: 455). McQuail menar genom det 

här citatet att det finns en parallell mellan den status medierna ger en nyhet och statusen 

nyheten får hos allmänheten. 

 Varje dag sker det oräkneliga händelser som skulle kunna bli en nyhet i media men bara 

en bråkdel av händelserna hamnar på tidningssidan, i radio eller på tv. Hadenius och Weibull 

(2000: 337) skriver att det är mindre än 10 procent av tillgängligt nyhetsmaterial som bli en 

nyhet i medierna. Fyndet av en massgrav i forna Jugoslavien kanske endast blir en notis 

medan en kidnappning av en företagare blir stoff för förstasidan och artikelserier utifrån olika 

vinklar och perspektiv på kidnappningen. Det finns ett begränsat utrymme i medierna och det 
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är det utrymmet som utgör grunden för medias makt att påverka i samhället. Den som 

kontrollerar innehållet i medierna har även makten att påverka samhället. 

 Det här resonemanget kan kopplas till termen ”gatekeeping”. Gateleeping är en term 

inom medierna som McQuail förklarar som en process nyheter passerar genom, där beslut 

fattas om en nyhet ska komma igenom passagen eller ”the gate” (Ibid: 276). McQauil hävdar 

att gatekeeping i en vidare betydelse innebär makt att ge röst åt eller kväva de olika 

synpunkter och åsikter som cirkulerar i samhället. McQuail ger exemplet att politiker ofta är i 

konflikt med medierna gällande vilken uppmärksamhet de får och gällande vilka 

ämnesområden. Ett annat exempel är på vilket sätt minoriteterna i ett samhälle framhålls eller 

vilket utrymmer de får. McQuail påpekar gatekeepings svaga sida med att peka på att det ofta 

är en person eller en instans som fungerar som gatekeeper och att det finns en arena för 

nyheterna att verka på. Det här leder i sin tur att det är samma nyheter som cirkulerar i de 

olika medierna (Ibid: 277). 

 Vissa nyheter hamnar lättare på agendan än andra och McQuail menar att medierna 

sorterar nyheterna efter vissa kriterier där nyheter som passar mediernas format får plats. De 

här kriterierna kan vara hur nyheten passa i tid, plats, och medierna mottagare (Ibid: 278). 

Hadenius och Weibull ger fyra kriterier för gatekeeping. Vad som kommer med i media 

avgörs för det första av vilken policy som råder på nyhetsföretaget. Det andra kriteriet är 

vilken tillgång till information företaget har. Det tredje kriteriet är vilka mottagare 

nyhetsföretaget har och det fjärde kriteriet är den journalistiska arbetsgruppen på företaget 

(2000: 339). Det fjärde och sista kriteriet pekar på att journalisterna på företaget gör en 

nyhetsvärdering och på så sätt även kan ses som gatekeepers. Hadenius och Weibull 

diskuterar att journalister ofta anses förvanska, förkorta och vinkla nyheter och därmed går 

det även att säga att journalisten som person har makten att påverka nyheterna (Ibid: 340). 

 Agenda-setting theory och gatekeeping kan ses utifrån ett maktperspektiv som medierna 

innehar. Hur nyheter väljs ut eller sållas bort kommer inte att utgöra resonemanget för den här 

studien och analysen men kommer att fungera som en bakgrund för analysen för att lättare 

kunna resonera kring varför media lyfter fram de nyheter som kommit med på agendan. 

 

2.3 Kort fakta om Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten (GP) grundades 1858 av Felix Bonnier. 1926 köptes den då konkurshotade 

tidningen upp av Harry Hjörne och ekonomichefen Ebba Ljunggren som gjorde om den från 
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grunden. GP har idag en dominerande ställning som morgontidning i Göteborg med omnejd. 

GP har som förstatidning en täckning på cirka 60 procent (Hadenius &Weibull, 2000: 59, 84). 
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3. Diskursanalys och Socialkonstruktivism 

Diskursanalys lämpar sig väl för den här studien där syftet är att se vilken diskurs 

journalistiken har gällande skola, lärare och elever och hur den tar sig uttryck i nyhetstexter.  

 I det här kapitlet kommer två analystyper att diskuteras, diskursanalys och 

socialkonstruktivism, genom vilka den här studien kommer att analyseras. 

 I den här analysen är det diskursanalysen som är i fokus medan socialkonstruktivismen 

fungerar som stöd för att få en tydligare bild av vilken diskurs som framgår i Göteborgs-

Postens artiklar om skola, lärare och elever. 

 

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen lämpar sig väl för textanalyser som den här studien vill titta på. Mycket av 

den kunskap och information som allmänheten får kommer från media. Media är därför även 

med och skapar vad människor ska prata om och även till viss del hur de ska se och uppfatta 

världen runtomkring sig. (se även 2.2) Media är med och skapar den bild av verkligheten 

människor har. Därför är det av stort intresse att titta på hur journalistikens diskurs om skola, 

lärare och elever ger sig uttryck i nyhetstexter. 

 Drotner et al (1996:28) beskriver diskurs genom att säga att diskurs inte är det 

människor pratar om utan hur människor pratar och att diskursen sätter ramarna för vad 

människans diskussioner. Men diskurs är ett vitt begrepp med många olika innebörder. Bland 

annat redogör diskursanalys för människors användning av språket både gällande form- och 

innehåll. Diskurs kan även vara ett ämne som diskuteras i exempelvis en mediedebatt, 

utmärkande drag inom en verksamhet eller de regelverk som styr en aktörs handlingar etc. 

Diskursanalys kan därför förklaras som en studie av hur språkliga utsagor inom en kontext 

kan kopplas samman (Kroon, 2000: 170). 

 På grund av att samhället inte är isolerat måste diskurser ses som sammankopplade med 

den värld de existerar i. Diskurser bör därför ses utifrån de situationer, institutioner men även 

de abstrakta strukturer som de verkar i (Berglez: 2000: 195). Det här kan även kopplas till 

agenda-setting theory som menar att medierna sätter agendan för vad som diskuteras i 

samhället (se 2.2). Det är därför viktigt vid diskursanalys att vara medveten om att diskuren 

inte verkar i ensamhet utan i relation till samhällets olika strukturer. Det går inte att se det 

talade eller skrivna språket som ett isolerat ting. Forskning om diskurser måste därför ta 

hänsyn till de kringliggande faktorer som finns, såsom kognitiva, kulturella, sociala, 

ideologiska, politiska och ekonomiska faktorer som kretsar kring textens tillblivelse (Ibid: 
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195-196). I den här studien kommer de strukturer som finns i samhället relateras till texterna 

för att kunna resonera kring varför texten är utformad som den är, exempelvis, påverkar 

strukturerna på redaktionen texten. 

 Journalistiken kan ses som en diskurs med egna regler och ramverk, såsom de 

pressetiska reglerna. Många arbetande journalister går journalistutbildning och skolas in i det 

redaktionella synsättet. Berglez diskuterar diskurs som institutionell kunskapsproduktion och 

menar att institutioner skapar sig expertkunskap inom olika områden (Ibid: 201). 

Journalistkåren kan ses som en sådan institution som genererar regler och konventioner för 

vad som ska göras och hur det ska göras. Genom att reglerna upprepas och blir praxis 

struktureras institutionens karaktär och formar dess diskurs (Ibid: 201). 

 För att koppla diskussionen till studien går det att hävda att verkligheten passerar genom 

nyhetsredaktionen innan den når ut till sina läsare, vilket är institutionell kunskapsproduktion. 

Journalistikens diskurs påverkar därför innehållet i det material och den information som når 

ut till läsarna. Därigenom påverkar journalistikens diskurs vad som kommer ut och på vilket 

sätt nyheten skrivs, vilket i sin tur påverkar mottagaren och hans eller hennes syn på 

verkligheten (Ibid: 201). 

 Berglez lyfter fram att om nyheter uppfattas som diskurs innebär det även att nyheter 

tillkännages ha ett eget sätt att använda språket till skillnad från exempelvis skönlitteratur och 

medicinskt fackspråk. Berglez diskuterar vidare att ”Verkligheten hanteras på ett särskilt sätt 

inom nyheterna och denna särskilda verklighetshantering framträder genom 

nyhetsrapporteringens språkbruk” (Ibid: 201). Genom den här synen på journalistkårens 

diskurs och dess uttryck i språket kan det kopplas till den här studiens syfte att titta på vilken 

diskurs som framträder i tidningen Göteborgs-Posten gällande skola, lärare och elever genom 

språkanvändningen i texterna. 

 Nämnas bör även det ideologikritiska perspektivet, som bl.a. tittar på hur och varför en 

text blivit som den blivit (Ibid: 198). Då det ofta är den dominerande ideologin i samhället 

som tar sig störst uttryck i media och den journalistiska diskursen är det här perspektivet av 

intresse för studien vars syfte är att undersöka hur skola, lärare och elever framställs i 

tidningen Göteborgs-Posten. van Dijk (se vidare 3.1.1) resonerar kring strukturerna av en 

nyhetstext och menar att texten inte är slumpmässigt sammansatt utan strukturerad (1988: 17-

94). Det är journalisten som strukturerar informationen till en text och inom journalistiken är 

det vanligt förekommande att en nyhet vinklas för att passa tidningens format. Gråskalor 

undviks gärna för att istället göra artikeln svart och vit om exempelvis elever, lärare och 

skolan i allmänhet. Istället för att skriva att våldet ökat på en skola men minskat på en annan 
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är det enklare och mer målande att skriva i en rubrik med slagkraftiga ord som ”Våldet i 

skolorna ökar”. Det här för att förenkla och stärka den eventuellt dominerande bilden av 

skolan i Sverige. 

 Nyhetsläsandet är i dagens samhälle rutinbetingat. Människan är van att tidningen ser ut 

på ett visst sätt och att texterna är uppbyggda på ett visst sätt. Det här gör att ingen ifrågasätter 

nyheternas struktur eller innehåll (Berglez, 2000:202). Berglez nämner att de regler på vilka 

journalistiska texter är uppbyggda såsom rubrik, ingress och brödtext inte uppmärksammas av 

läsaren utan är något han eller hon är införstådd i, vilket i sin tur leder till att journalisten 

skapar texter som han/hon vet att läsarna är vana vid. Den här kommunikationen mellan 

producent och mottagare visar på att de befinner sig i samma kultur. Vidare visar det även på 

att nyhetsproduktionen är en del av samhället och samhället en del av nyhetsproduktionen. 

Likaväl som att samhället påverkar medierna om vad som skrivs, påverkar medierna 

samhället om vad samhällsmedborgarna pratar om och även på vilket sätt (Ibid: 202) (se även 

2.2). 

 

3.1.1 van Dijk och diskursanalysen 
Ovan har diskursanalysen diskuterats i ett vidare perspektiv. För att fördjupa insikten i 

diskursanalysen kan det vara av intresse att titta på van Dijks resonemang gällande 

diskursanalys. 

 van Dijk har utarbetat en mall eller ett ramverk för att analysera nyheter som diskurs. 

Han anser att det finns ett förhållande mellan diskurs och samhället och menar att förhållandet 

inte är direkt utan baseras på social kognition (”social cognition”). van Dijk anser att det finns 

en reproduktion i samhället av de dominerande förhållandena som existerar och att de här 

förhållandena inte enbart involverar text och tal utan även ett gemensamt tankesätt hos 

människorna (van Dijk: 1994: 107-110). 

 van Dijk menar att texter, till exempel nyheter eller reklam, reproducerar de 

dominansförhållanden som finns i samhället och vidare påverkar det samhälleliga tankesättet. 

Genom det här resonemanget baserar van Dijk sin teori och vikten av att studera sambanden 

mellan diskurs, samhälle och dess individer. van Dijk kallar det här sambandet för social 

kognition och menar vidare att social kognition är de strukturer som bland annat visar sig 

genom gemensamma tankesätt, kunskap, attityder och ideologier. van Dijk lyfter fram tre 

viktiga aspekter för diskursanalysen som är av stor vikt för studier av samhället. 
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1. Discourse is actually produced/ interpreted by individuals, but they are able to do so 
only on the basis of socially shared knowledge and beliefs. 

2. Discourse can only ‘affect’ social structures through the social minds of discourse 
participants, and conversely. 

3. Social structures can only ‘affect’ discourse structures through social cognition. 
(van Dijk, 1994: 110). 

 

Som nämnts har van Dijk arbetar fram en modell för att analysera nyheter som diskurs där 

han ger sex principer att följa genom diskursanalysen. Dessa är ämne, stil, schema, lokal 

mening, syntax och retorik (van Dijk, 1988: 30-94 & van Dijk, 1994: 117-122). I den här 

analysen som kommer att titta på hur Göteborgs-Posten rapporterar om skola, lärare och 

elever och om någon diskurs framkommer mer än någon annan kommer inte alla van Dijks 

principer för diskursanalys att användas utan endast ämne. Däremot kommer de övriga fem 

principerna att kortfattat diskuteras nedan. 

 Ämne är vad diskursen handlar om på en makronivå och innefattar den viktigaste 

informationen i en diskurs. Ämnet i nyheter syns ofta i rubriker eller ingresser som 

sammanfattar artikeln. Genom att skriva om olika ämnen kan media främja olika diskurser. 

Ämnen som inte är av stort intresse för allmänheten egentligen kan förstoras upp för att t ex 

utöva makt, medan de viktiga nyheterna tonas ner. Det här betyder således att de ämnen som 

belyses och tas upp kan forma människorna i samhället och ge dem en gemensam bild av 

samhället eller ämnet som diskuteras. (van Dijk, 1988: 30-32 & van Dijk, 1994: 117-118). 

 Vidare är ämnen inte konstanta, olika personer uppfattar ämnen olika och uppfattar olika 

ämnen i en och samma text. Därmed går det att säga att ämnen är subjektiva eftersom det 

alltid finns en möjlighet, om än väldigt liten, till tolkning. van Dijk menar för att förtydliga 

vad som är av intresse i texten och för att alla ska uppfatta samma sak som intressant lägger 

reportern in meningar som exempelvis det viktigaste är eller med fokus på etc. (van Dijk, 

1988: 33). van Dijk (1988: 34) påpekar att även om en text explicit utrycker ämnet kan 

läsaren plocka upp, eller inte, de signalerna men ändå tillskriva texten ett mer personligt 

ämne. 

 van Dijk hävdar även att kunskap om ett ämne är avgörande för hur det uppfattas eller 

om det en uppfattas. För att förstå texten och dess innehåll krävs kunskap om världen och dess 

strukturer. Är personen inte insatt i exempelvis medicinska termer ser de inte samma sak i 

texten som en person som besitter kunskap om den medicinska terminologin (Ibid: 34) 

 Stil innebär bland annat att val av ett ord framför ett annat får betydelse i det stora 

sammanhanget. Genom att välja eller utesluta ord ur en text ger de här valen olika innebörd åt 
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texten. Ett ord kan skapa en bild medan ett annat ord skapar en annan bild. Men även att ett 

ord skapar en bild för en person men samma ord kan skapa en annan bild för någon annan. 

Inom media nyttjas och utnyttjas ordval. van Dijk nämner valet mellan frihetskämpe eller 

terrorist (”freedom fighter vs. terrorist”) som kan ge en text olika betydelse. Vidare kan 

därmed ordval ge en text eller ett ämne negativ eller positiv klang beroende på vilket ord som 

väljs. 

 Nyhetsartiklar riktar sig ofta till en bred publik och måste därför ha bredd i sitt register 

för vad de skriver om. Till skillnad från personliga brev ska nyhetstexter vara till en stor 

grupp med varierande bakgrund såsom social och ekonomisk status, intressen och attityder 

osv. Det här betyder att reportern skriver för en stor och varierande grupp människor med 

olika diskurser, olika kunskaper, tankar och normer som ska tas i beaktande. Nyheter ska inte 

heller vara personliga utan innehålla fakta. De här stilistiska ramarna menar van Dijk leder till 

en speciell stil på nyhetstexterna (van Dijk, 1988: 74-76). Stil kan även kopplas till semiotik. 

 Schema, enligt van Dijk, definieras som de universella strukturerna eller 

överstrukturerna i en diskurs (van Dijk, 1988: 49 & van Dijk, 1994: 119). Genom textens 

uppbyggnad efter vissa strukturer såsom rubrik, ingress och brödtext menar van Dijk att den 

turordningen fyller en funktion. 

 Lokal mening tar bland annat upp det material som inte kommer fram utan tas för givet 

som allmän kunskap. Av det material som en journalist letar fram kommer ofta bara en del av 

den informationen med i artikeln. Reportern sållar i materialet, lyfter fram det viktiga och 

skriver inte om det som anses tillhöra allmän kunskap. van Dijk menar att viss information 

utesluts eftersom den anses vara känd eller ointressant vilket ger mer utrymme för de nyheter 

som är viktiga och relevanta (van Dijk, 1994: 119-120). 

 Syntax står för ordföljd. Syntax tittar på vilken position i en text ett ord får. van Dijk ger 

exemplet att när en minoritet ska beskrivas i en negativ klang placeras ofta minoriteten namn 

först i meningen för att lägga fokus på minoritetsgruppen som i exemplet ”Black youth 

involved in rape case” (1994: 121). 

 Retorik har att göra med hur saker framställs. Hur en nyhet skrivs för att övertyga sin 

publik (van Dijk, 1988: 82). 
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3.1.2 Fairclough och diskursanalysen 
Precis som van Dijk forskar Fairclough kring medias diskurs och kommer därför att vara av 

intresse för den här studien. Hans resonemang kommer att vara en utgångspunkt att vidare 

luta den här analysens resultat på. 

 Fairclough menar att media har och har haft stor betydelse för samhället. Media har en 

stor inverkan på hur gränserna mellan det offentliga och det privata har minskat. Han 

diskuterar att olika medier kommunicerar på olika sätt och lyfter fram att tidningarnas 

kommunikation når mottagaren genom visuella kanaler vilket vidare blir språk, text, foto och 

grafisk design. Radio använder sig av det talade språket och ljud medan tv kombinerar visuellt 

och audiellt (1995: 37-38). 

 Vidare diskuterar Fairclough hur olika medier involverar mottagarna i olika grad. 

Fairclough menar att medias kommunikation i de flesta fall är en monolog till mottagaren, 

vilket vidare kan ses som ett maktredskap (Ibid) (se vidare 2.1). 

 Faircloughs syn på medierna är att mediernas diskurs reflekterar och kan hjälpa eller 

stjälpa i budskap och information att uppmärksammas av mottagarna. Han anser att medierna 

har stor betydelse för vad som når ut och hur. De här tankarna finns även hos agenda-setting 

theory (se 2.2). Fairclough hävdar även att han under de senaste åren har märkt en tydlig 

riktning hos medierna som går från att ha sett mottagarna som medborgare i ett samhälle till 

att se dem som konsumenter av varorna medierna säljer. Fairclough menar att den här 

riktningen även syns inom politiken där medborgarna ses som konsumenter av partierna 

istället för medborgare (Ibid: 51-52). 

 I den här analysen som kommer att titta på hur Göteborgs-Posten framställer skolan i 

Sverige och dess personal och elever är Faircloughs resonemang angående mottagare som 

konsumenter eller medborgare intressant att titta på och se om Göteborgs-Posten gör 

artiklarna säljande till en konsument eller informerande till en medborgare. 

 Fairclough kopplar samman diskurs med det talade och skrivna språket och menar att en 

text uppstår ur tre delar, social identitet, sociala relationer och kunskap. Fairclough menar 

vidare att varje text gör ett litet fotavtryck eller bidrag till att forma samhället och dess kultur 

(Ibid: 55). 

 Fairclough anser att relationen mellan en textanvändare såsom läsare och den som 

producerar texten som komplex. Han menar att det kan finnas situationer där diskursen är 

väldigt tydlig, exempelvis mellan en reporter och en politiker som intervjuas. Men han hävdar 

att i de flesta fall är situationen inte så enkel utan oftast är det flera diskurser i omlopp. Han 



 15

utvecklar exemplet där en politiker intervjuas med att intervjun kan till viss del vara vänlig 

och kamratlig medan den samtidigt är ett politiskt tal. Fairclough menar att för att lyckas med 

en diskursanalys krävs att forskaren är medveten om att inom en institution, såsom in den här 

analysen Göteborgs-Posten, finns det inte bara en diskurs utan en mångfald av dem som 

verkar var för sig och även tillsammans (Ibid: 55). Den här studiens syfte att analysera vilka 

diskurser som lyser igenom i artiklarna kommer att ta hänsyn till att det finns stor variation av 

diskurser på en tidning som kan ge sig till uttryck i texterna. 

 Inom diskursanalysen menar Fairclough att forskaren ska titta på texten utifrån olika 

angreppsvinklar. Han anser det viktigt att titta på orden i texten, de semantiska strukturerna, 

grammatik och även textens fonologi, dvs. språkljudens funktion i texten. Men Fairclough 

hävdar även vikten av att analysera texten på ett högre plan än meningarna, såsom hur 

meningarna är sammansatta men även hur texten är uppbyggd exempelvis genom hur texten 

växlar mellan text och citat (Ibid: 57). Den här analysen kommer däremot inte att titta på de 

olika angreppsvinklar Fairclough rekommenderar utan endast titta på vilka ämnen som lyser 

igenom mest för att på så sätt komma fram till om det är någon eller några speciella diskurser 

som är mer framträdande. 

 Fairclough diskuterar att forskare ofta enbart tittar på det som finns i texten och inte på 

det som fattas. Fairclough menar att det även är av intresse att analysera det som inte finns i 

texten. Det här är en aspekt som den här studien inte kommer att ta hänsyn till. Då det skulle 

innebära ett alltför omfattande arbete tidsmässigt för den här studien. Analysen kommer 

enbart att vara på texten och inte på de delar av texten som inte är med eller vad reportern 

utelämnat. 

 Studien av Göteborgs-Postens rapportering om skola, lärare och elever kommer att ta 

avstamp ur Faircloughs synpunkter på diskursanalys som diskuterats ovan. Faircloughs syn på 

diskursanalys kommer inte vara grund för analysen men en utgångspunkt. 

 

3.2 Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivismen bygger på att allt i samhället konstrueras socialt. 

Socialkonstruktivisterna menar att allt människan upplever i sin omvärld är socialt 

konstruerat. Barlebo Wenneberg resonerar i sin bok ”Socialkonstruktivismen – positioner, 

problem och perspektiv” att människan utsätts för oräkneliga intryck och signaler varje dag. 

Barlebo Wennerberg menar att människan har en förkunskap som bidrar till att strukturera 

alla upplevelser av omgivningen, exempelvis att personen säger stol när han eller hon ser en 
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stol. Hade personen inte haft den kunskapen att det är en stol hade han eller hon inte sett en 

stol (2001: 12). I journalistiska texter använder sig skribenten av sin egen förförståelse samt 

skriver utifrån vilken förförståelse journalisten antar att mottagarna har.  

 En naturlig följdfråga kan vara, varifrån kommer den kunskapen. Inom 

socialkonstruktivismen anses det att personens vetande är socialt konstruerat, redan från 

födseln och tillägnandet av ett språk skapar vetande. Socialkonstruktivismen hävdar även att 

språket är socialt konstruerat och därför inverkar vilket språk man har kunskapen om hur 

verkligheten ser ut (Ibid: 12). Genom att tillägna sig ett språk, växa och utvecklas tillägnar vi 

oss mer och mer kunskap. 

 Hur en person uppfattar världen beror på hur samhället ser ut där just den personen är. 

En person som växer upp i ett snölandskap har en annan syn på snö än en person som växer 

upp i tropiskt klimat. Användandet av olika ord för olika former av snö är viktigare för den 

personen som bor i ett kallare klimat medan exempelvis benämningar på olika vindhastigheter 

är mer väsentliga för personen som bor i tropiskt klimat. 

 Socialkonstruktivismen intresseområde anser att det inte finns ett jag eller en person 

som är konstant utan att människan är föränderlig. Potter och Wetherell (1987: 102) tar upp 

att det finns ett oändligt antal individer inom olika språk och vidare att en person har en 

personlighet i ett sammanhang medan i ett annat skiftar personligheten och därmed personens 

tolkning och uppfattning. De hävdar även att en person uppfattar sig själv som olika 

personligheter i olika situationer. I en situation kan en person uppleva sig som stark och 

drivande medan i en annan situation som svag och handlingsförlamad. 

 Socialkonstruktivismen är inte ute efter att ta reda på om information är sann eller falsk. 

De är mer intresserade av frågor som hur kunskap, information etc. uppkommit eller 

producerats (Ibid: 30). Den här studien kommer att titta på just de frågor som 

socialkonstruktivismen finner intressanta, såsom varför ser nyheten ut som den gör. Analysen 

kommer inte att titta på om informationen som kommer fram i texterna är sann eller falsk utan 

på vad som kommer med i Göteborgs-Posten. Hur framställs skolan i Göteborgs-Posten? 

 Kvale (1997: 216) diskuterar att sanning skapas genom dialoger. Socialkonstruktivismen 

anser att sanning och kunskap skapas i sitt sammanhang och att det är personerna med sitt 

bagage som skapar sanningar. Wenneberg skriver att sanningen endast är ”beroende av hur 

kunskapen korresponderar mot verkligheten” (2001: 155). Sanningen för en person behöver 

inte vara sant för en annan person och vice versa. Sanningen konstrueras och olika personer 

har olika konstruktioner av vad som är sant. Det här kan påverka hur en person uppfattar 
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exempelvis en text i en tidning. Vad en person tolkar innehållet till tolkas på ett annat sätt av 

någon annan eftersom deras sanningar skiljer sig från varandra. 

 Socialkonstruktivismen kommer att vara en teori att luta analysen på eftersom dess syn 

på att människan är med och konstruerar den värld hon/han lever i. Även synen på att en 

persons bakgrund och samhälleliga situation, såsom social och ekonomisk status, påverkar hur 

personen upplever sin verklighet och i ett vidare, och för den här studiens syfte, hur de 

uppfattar journalistiska texter olika. 
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4. Metod 

Det insamlade materialet tolkas alltid och Alvesson och Sköldberg (1994) menar att 

materialet i en analys inte kan ses som orört eller opåverkat då personen eller personerna som 

studerar och analyserar materialet alltid bär med sig ett bagage i form av personliga, 

kulturella, ideologiska och språkiga referenser. Då materialet inte kan ses som en separat del 

är det viktigt för analysen att veta hur materialet valts ut, varför och hur arbetet till analysen 

fortgått. 

 I det här kapitlet kommer urval och insamling, val av analysmetod, tillvägagångssätt i 

analysen och kritiska reflektioner diskuteras. 

 

4.1 Urval och insamlig av material 

Materialet till studien baseras på artiklar från Göteborgs-Posten under perioden 1 september 

till 31 oktober 2006 och samma period under 1996. Valet av tidning var inte självklart utan 

arbetades fram under insamlingsperioden av material. I studiens första fas var tanken att 

undersöka fyra tidningar, två från dagspressen och två representanter för kvällspressen. Men 

på grund av det då alltför stora materialet för studiens arbetsperiod föll valet på att undersöka 

enbart tidningen Dagens Nyheter och granska den i dagsläget och för tjugo år sedan. Valet av 

Dagens Nyheter i första hand grundades på att det är Sveriges största rikstäckande tidning. 

Men under arbetets gång fick Dagens Nyheter ersättas med Göteborgs-Posten. Valet av att 

byta tidning baserades på det faktum att Dagens Nyheter inte är med i Mediearkivet där 

materialet insamlats och förändringen av tidsperioden på grund av att Mediearkivet inte har 

tidningsarkiv från tjugo år tillbaka. Att valet i slutändan föll på Göteborgs-Posten baseras 

även på tidningens geografiska läge och dess närhet till Halmstad. 

 Materialet består av 24 artiklar från 2006 och 37 artiklar från 1996. Artiklarna har 

hämtats från Mediearkivet som nämndes ovan. För att hitta artiklar som berör ämnesområdena 

skola, lärare och elev gjorde sökningar på kombinationerna skola och lärare samt skola och 

elev. Av de artiklar som kom fram har texter som inte är nyhetstexter, dvs. insändare, ledare, 

debattinlägg sållats bort. Artiklar som berör friskolor, folkhögskolor, KY-utbildning, högskola 

och universitetet har även tagits bort ut analysmaterialet. Alla artiklar ingår i materialet men 

alla artiklar ingår inte i analysen då det är de artiklar som lyfter fram de mest framträdande 

diskurserna i materialet även lyfts fram i analysen. Citat och referat från artiklar kommer att 

göras men inte från alla 61 artiklarna. 
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 Eftersom det är texten som kommer att analyseras har bilderna uteslutits från materialet, 

däremot är bildtexterna med. Valet att utelämna bilderna från materialet och vidare i analysen 

baseras dels på att materialet skulle bli för stort och att analysera bilderna skulle bli en annan 

studie än vad som är syftet med den här analysen. Analysmaterialet är således rubrik, ingress, 

brödtext och bildtext. 

 

4.2 Val av analysmetod 

I den här analysen av vilka diskurser tidningen Göteborgs-Posten lyfter fram gällande 

grundskolan idag och för tio år sedan besvaras frågeställningarna (se 1.1) genom att göra en 

diskursiv analys. Frågeställningarna kommer även att ses utifrån ett maktperspektiv (se 2,1 

och 2.2) och socialkonstruktivistiskt perspektiv (se 3.2).  

 Diskursanalysen tar sin utgångspunkt i van Dijks ramverk, och då utifrån principen 

ämne (se 3.1.1). Nämnas bör att van Dijks princip endast är utgångspunkter att luta 

resonemanget i analysen på och inte fasta regler för analysen. 

 Genom att använda de här begreppen kommer analysen titta på vilka diskurser 

Göteborgs-Posten rapporterar om under den utvalda perioden 2006 och 1996, för att sedan se 

om det finns några skillnader och likheter i diskurserna. 

 

4.3 Tillvägagångssätt i analysen 
Analysen att undersöka Göteborgs-Postens diskurs gällande skola, lärare och elever kommer 

göras genom att använda diskursanalys (se 3.1, 3.1.1 och 3.1.2) för att på så sätt komma fram 

till om det finns någon speciell diskurs eller om diskursen förändrats över tid. 

 Analysen kommer att ta utgångspunkt i en fråga för att på så sätt komma fram till 

studiens syfte (se 1.1). Frågan har utarbetats utifrån van Dijks principer för diskursanalys. För 

den här studien har principen ämne valts ut och kommer därmed att ligga till grund för 

analysen (se även 3.1.1). 

 Utifrån principen ämne har frågan till studien formulerats och är följande: 

 

1.Vilka ämnen lyfts fram i GP som rör skola, lärare och elever? 

 

Genom att använda den här frågan är förhoppningen att komma fram till studiens syfte, att se 

vilka diskurser som finns i Göteborgs-Posten gällande skola, lärare och elever samt om 

diskursen skiljer sig över tid.  
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4.4 Kritiska reflektioner  

I vetenskapliga studier finns det två grundläggande begrepp som ska uppnås för att studiens 

ska ge ett så tillförlitligt och giltigt resultat som möjligt. De här begreppen är validitet och 

reliabilitet (Ekström & Larsson, 2000: 73). Validitet och reliabilitet syftar till att studien ska 

ha så små felmarginaler som möjligt samt att det som avsetts att studeras är det som studerats 

(Ibid). 

 Eftersom den här studien studerar journalistiska alster bör det nämnas att jag arbetar 

som journalist och gjort det sedan 1998, både som anställd och som frilans. Det faktum att jag 

är journalist kan ha påverkat min syn och tolkning av de texter som utgör analysens material. I 

och med att jag själv är journalist kan jag vara influerad av en journalistisk diskurs och mina 

egna erfarenheter och min syn på artiklar kan spegla sig i analysen. Men det är inget jag själv 

funnit som ett problem under arbetet och analysen. Under hela analysen har jag varit 

medveten om min egen position som journalist och tagit ett steg tillbaka för att reflektera så 

mina egna erfarenheter, kunskaper etc. inom journalistiken inte ska påverka analysen. 

 Mina erfarenheter av det journalistiska arbetet kan även påverka studien positivt genom 

att jag är insatt i journalistiskt arbete och därmed eventuellt har lättare att titta på det 

väsentliga för den här analysen i texterna. 
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5. Resultat och analys 

Med avstamp i de begrepp och teorier som diskuterats i tidigare kapitel, diskursanalys och 

socialkonstruktivism samt metoddelen följer nu analysen som är en diskursiv analys av 

texterna om skola, lärare och elever i Göteborgs-Posten. 

  Som nämnts i kapitel 3.1 kan journalistiken ses som en egen diskurs med egna regler, 

både skrivna i form av exempelvis de pressetiska reglerna, oskrivna regler på redaktionen 

samt journalistens egen diskurs. På så sätt kan journalistiken beskrivas som en diskurs med 

många olika diskurser. 

 För att komma fram till studiens syfta kommer olika aspekter av artiklarna att lyftas 

fram för att kunna se om det är någon diskurs som träder fram mer än någon annan och om 

diskursen ändrats över tid. För att göra detta kommer frågan som tagits upp i 4.3 vara en 

genomgående tanke i analysen. 

 

5.1  Vilka ämnen lyfts fram i GP som rör skola, lärare och elev? 

Under denna rubrik kommer de ämnen som är mest framträdande i Göteborgs-Postens 

rapportering lyftas fram gällande skola, lärare och elever. Fokus kommer att ligga på ämnena 

gällande skola medan lärare och elev diskuteras för att komplettera bilden av Göteborgs-

Postens rapportering om grundskolan. 

 

5.1.1 Göteborgs-Postens beskrivning av skola, lärare och elev 2006 
Majoriteten av artiklarna, 16 stycken, från den utvalda perioden under 2006 berör områden 

som har med skolpolitik att göra. Flertalet av texterna berör ämnen som spara pengar i skolan, 

betygssystem och politikernas framtidstankar om skolan. Ett exempel är från Göteborgs-

Posten den 9 september 2006. 

 

”Mindre ’politiska pekpinnar’ i skolan, verksamheten ska utformas av ledning och 
personal.” 
 

De texter som berör skolan lyfter fram skolan i både positiva och negativ bemärkelse. Till det 

positiva kan artiklar som ”Gymnasieelever nöjda med skolan” (Göteborgs-Posten, 22 oktober 

2006), ”Hålabäck kan få handbollsklass” (Göteborgs-Posten, 8 oktober 2006) och ”De filmar 

för att hjälpa funktionshindrade” (Göteborgs-Posten, 21 september 2006). De positiva 

beskrivningarna av skolan lyfter fram aspekter som skolan som en fungerande institution med 
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nöjda elever och personal. En artikel som beskriver skolan i positivt ljus berör hur elever från 

Lerum hjälper till att samla in pengar till funktionshindrade i Lettland genom ett filmprojekt 

(Göteborgs-Posten, 21 september 2006). 

 

”I våras utlystes en manustävling bland gymnasieeleverna i Pinsk. Det är det vinnande 
bidraget som nu spelas in och kommer att visas, säger Britt Nedstam. 
Filmen som är lite av en kärlekshistoria tar upp den attityd som i många fall råder mot 
funktionshindrade. Rollerna är besatta av ungdomar från Pinsk. Elever från 
Lerumsgymnasiet svarar för tekniken och själva inspelningen.” 

 

Men den här typen av positiva texten är inte många utav de artiklar som utgör materialet för 

den här analysen. Majoriteten av artiklarna berör, förutom politiska aspekter, ämnesområden 

som våld och mobbing. Skolan lyfts utifrån artiklarna ofta fram som en plats i samhället där 

mobbing och våld mot elever och personal är vanligt förekommande. Två artiklar som 

sammanfattar rapporteringen om skola och mobbing på ett tydligt sätt är följande: 

 

”Skolorna i Göteborg bryter mot lagen. 17 av 21 av de största grundskolorna saknar den 
plan som ska skydda elever mot diskriminering och kränkande behandling” (Göteborgs-
Posten, 24 september 2006). 

 

Två andra exempel är från 15 september 2006. 

 

”En lågstadieelev på en skola i Stockholm fick utstå misshandel och hot. I ett pilotfall 
kräver barn- och elevombudet skolans ansvariga på 50 000 kronor i skadestånd för att 
inte ha gjort tillräckligt för den mobbade eleven” 

 

”Barnets mamma har i anmälan beskrivit att problemen började förra höstterminen med 
att pojken jagades med järnrör och träkäppar. Ett par jämnåriga elever ska ha fortsatt 
med trakasserierna, vilket ledde till att pojken tappade livslusten. Det anförtrodde han 
också sin klasslärare. Vid ett tillfälle i maj blev pojken slagen med en tjock träbräda, 
medan en annan elev hejade på.” 

 

Utifrån de här tre citaten syns en tydlig bild av skolan som en instans som inte klarar av att 

hantera mobbing. Artiklarna om mobbing i skolan handlar om mobbing som gått för lång, hur 

skolan misslyckas att reda ut mobbingfallen och de fall då skolan döms för mobbing. Inga av 

artiklarna handlar om skolans arbete mot mobbing. Det här kan tolkas som att tidningens och 

den journalistiska diskursen gällande skola och mobbing är att skolan är en instans där 

mobbing är vanlig och att skolan inte kan hantera mobbing. 
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 En annan negativ aspekt av skolan som lyfts fram i artiklarna är våldet i skolan. 

Artiklarna berör både våld mot lärare och personal samt våld mot elever. I artikeln ”Grovt 

våld mot lärare ökar” (Göteborgs-Posten, 4 september 2006) diskuteras våldets utsträckning i 

skolan. 

 

”Fp har från arbetsmiljöverket tagit fram anmälningar om grovt våld mot lärare i skolan 
sedan 2004. Jämförs vårterminerna 2004 och 2006 har 77 procent fler anmälningar 
kommit in i år.” 

 

En annan artikel som belyser våldet i skolan är från den 30 september 2006. 

 

”En lärare på Tingbergsskolan blev så provocerad av en elev att han gick till 
handgripligheter. Nu är händelsen anmäld till Skolverket.” 

 

De två citaten visar på den bild Göteborgs-Posten ger av skolan och våldet. De två artiklarna 

visar på våldet mot lärare och mot elever. Den här rapporteringen har även blivit vanligare 

jämfört med 1996 (se 5.1.2). Att tidningen lyfter fram våldet i skolan mer jämfört med andra 

nyheter gällande skolan kan även det visa på att tidningens diskurs och syn på skolan är att 

våld är vanligt förekommande. 

 För att titta närmare på artiklar om lärare under perioden 2006 visar materialet ingen 

positiv bild av yrkeskåren. Ur underlaget för analysen finns det endast tre artiklar som 

fokuserar på lärare. Två av de artiklarna visar en negativ bild av läraren och de har rubrikerna 

”Lärare anmäld till skolverket för spark – Förvånad rektor trodde saken var ur världen” 

(Göteborgs-Posten, 30 september 2006) och ”Lärare dömd till fängelse för barnvåldtäkt” 

(Göteborgs-Posten, 14 september 2006). De här artiklarna lyfter fram lärarna i negativ 

betydelse. Utifrån de här två artiklarna visas lärarna som våldsbenägna personer som utnyttjar 

elever sexuellt. Den tredje artikeln som har fokus på lärare är ”Fp-rapport: Grovt våld mot 

lärare ökar” (Göteborgs-Posten, 4 september 2006) visar lärare som utsatta och eleverna som 

våldsamma som misshandlar och kränker lärare. Men eftersom det endast är tre artiklar som 

fokuserar på yrkeskategorin lärare är det svårt att göra en säker analys av tidningens diskurs 

gällande lärare. 

 I övriga artiklar från 2006 är det endast i ett fåtal fall som lärare kommer till tals. Men i 

dessa fall framhålls lärare som engagerade och pådrivande för elevernas bästa. En artikel som 

visar lärare i ett positivt ljus är ”De filmar för att hjälpa funktionshindrade” (Göteborgs-

Posten, 21 september 2006) om hur elever i Lerum hjälper funktionshindrade i Lettland. 
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”Initiativtagare är Britt Nedestam, lärare i Lerum, som under många år arbetat med att 

försöka förbättra situationen för funktionshindrade i Lettland.” 

 

Det här är den enda artikeln ur materialet där lärare kommer till tals. Att det finns så få 

artiklar i materialet som belyser lärare kan bero på att i de flesta fall är det rektorer som 

hanterar kontakten med pressen men de få artiklar som handlar om lärare visar inte lärarna i 

positiv bemärkelse. Det här kan bero på tidningens diskurs gällande lärare speglas i 

rapporteringen, vilket i så fall tyder på en tydligt negativ diskurs gällande lärarkåren. 

 Artiklar om elever är precis som artiklarna om lärare få. Även om artiklarna som utgör 

materialet handla om elever på sikt är det endast ett fåtal som tar upp elever som det 

väsentliga i artikeln. Men till skillnad från artiklarna om lärare är artiklarna om elever i de 

flesta fall positiva gällande eleverna. Det finns i materialet endast tre artiklar som direkt 

handlar om elever och två av dessa texter lyfter fram elever i ett positivt ljus. Den ena artikeln 

är ”De filmar för att hjälpa funktionshindrade” (Göteborgs-Posten, 21 september 2006) som 

även belyser läraren i bra dager. Den andra artikeln är ”Full snurr för att fira 25-åring” 

(Göteborgs-Posten, 21 oktober 2006) som handlar om Djupedalsskolan som fyller 25 år och 

hur eleverna engagerat sig i firandet. Båda artiklarna visar elever som präktiga 

samhällsmedborgare som gör goda saker för och i skolan. 

 Vad som utmärker sig i materialet är att det endast är den sistnämnda artikeln som 

elever kommer till tals i brödtext och citat. Att elever sällan kommer till tals i artiklar kan 

bero på att journalister i många fall kontaktar myndighetspersoner, rektorer etc. för att få 

information till artiklarna medan eleverna kommer i andra hand i informationsinsamlingen. 

 Den tredje artikeln med elever i fokus är ”Fp-rapport: Grovt våld mot lärare ökar” 

(Göteborgs-Posten, 4 september 2006) som visar elever som våldsamma personer som 

kränker lärarna. Ses den här artikeln utifrån hela materialet är den ensam om att visa elever i 

negativ bemärkelse. 

 Sammanfattningsvis går det att säga att de flesta artiklar om skolan i Göteborgs-Posten, 

16 stycken, är av politisk karaktär. Artiklar som berör politiska frågor och politiska beslut och 

diskussioner gällande skola. De politiskt inriktade artiklarna är i de flesta fall neutrala och 

rapporterar endast om de beslut som fattats eller vilka åsikter politikerna har och vilka åsikter 

de berörda parterna av besluten har. Det som sticker ut mer ur materialet är det lilla antal, fyra 

stycken, positiva texter om skolan som i jämförelse med antalet negativa artiklar kan ses som 

få. Exempel på negativa artiklar är artiklar som behandlar mobbing och våld i skolan. Antalet 
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artiklar om både lärare och elever är få och gör det därför svårt att göra någon direkt säker 

analys gällande tidningen och den journalistiska diskursen. 

 

5.1.2 Göteborgs-Postens beskrivning av skola, lärare och elev 1996 
Precis som artiklarna om skola från 2006 är majoriteten av texterna från 1996 av politisk 

karaktär. Ämnen med rubriker som ”Ungdomar gjorde intryck – Politiker tveksamma till 1-9-

skolor efter ungdomsfullmäktige” (Göteborgs-Posten, 27 oktober 1996), ”Nya gymnasiet är 

ingen viloplats – Skolchefen vill ge eleverna stort ansvar” (Göteborgs-Posten, 2 september 

1996) och ”Skolchef som tror på kriser” (Göteborgs-Posten, 30 september 1996).  De här 

rubrikerna visar på en vilken typ av skolpolitiska artiklar som publicerades under den utvalda 

perioden 1996. Artiklarna visar på att politikerna vill få eleverna engagerade i sin skolgång 

och vara delaktiga i de beslut som fattas, exempelvis i artiklarna med rubrikerna ”De unga 

intar fullmäktige” (Göteborgs-Posten, 16 oktober 1996) en artikel om två elever som blivit 

utvalda av sina lärare att vara representanter i ungdomsfullmäktige och ”Ingen brist på unga 

idéer 36 ungdomar diskuterar samhällsfrågor på egna villkor i unikt projekt” (Göteborgs-

Posten, 25 oktober 1996) en artikel om hur skolungdomar får lära sig hur de kan påverka och 

utöva inflytande på sin egen skolgång. 

 En annan typ av artiklar som framkommer tydligt ur materialet från 1996 är skolmat och 

fördelning av pengar till skolan. Skolmat och pengar skulle kunna kategoriseras under politik 

men har urskiljts då det finns en skillnad mellan mängden relaterade artiklar från 1996 och 

2006. Under den utvalda perioden under 1996 framgår skolmat och skolans pengafrågor som 

framstående artiklar i materialet. Vad det gäller skolmatsartiklar är det texter som handlar om 

skolmatens dåliga kvalitet och elever som matstrejkar för att visa sitt missnöje. En artikel som 

tar upp både skolmat och pengar är texten med rubriken ”Deras mål är fri skolmat” 

(Göteborgs-Posten, 15 oktober 1996). Artikeln handlar om elever på Peder Skrivares skola i 

Varberg som matstrejkar mot förslaget att eleverna ska betala för skolmaten. Ytterligare en 

artikel som berör området skolmat och pengar är under rubriken ”Fil eller soppa – varje dag 

Eleverna i Askims skolor kan bli förlorarna när SDN sparar” (Göteborgs-Posten, 10 oktober 

1996). Även den här artikeln belyser om skolmaten ska vara gratis eller inte och hur 

besparingar i skolan kan göras. 

 Artiklarna om skolmat och pengar visar en negativ sida av skolan där maten är av dålig 

kvalitet, skolans insparingar ska ske på bekostnad av maten. Att den här typen av negativa 
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texter i tidningen är relativt vanliga i jämförelse med andra texter kan eventuellt visa på att 

tidningens diskurs speglas i artiklarna. 

 Precis som rapporteringen under 2006 innehåller materialet från 1996 många artiklar om 

mobbing och våld i skolan. Artiklarna belyser både mobbing i och utanför skolan. Men många 

av artiklarna belyser hur skolorna arbetar för att motverka mobbing, såsom artiklar om 

skolprojekt för att förebygga mobbing. Exempel är artikeln ”Rollspelet som de vuxna inte ser” 

(Göteborgs-Posten, 27 oktober 1996) om ett filmprojekt en skola i Stockholm gör för att visa 

hur mobbing i skolan kan vara. En annan artikel som tar upp mobbing är ”Elever granskade 

media – Skildring av mobbing underkänns” (Göteborgs-Posten, 26 oktober 1996) en artikel 

om hur elever bedömt medias artiklar om den egna skolan och dess problem. Elevernas 

granskning kom fram till att den bild media målade upp av skolan som en värstingskola inte 

stämde med verkligheten. 

 Artiklar om våld från 1996 handlar till viss del precis som artiklarna om mobbing om 

hur våldet i skolan kan motverkas, exempelvis i artikeln ”Skola arbetar mot våldet” 

(Göteborgs-Posten, 28 oktober 1996) som handlar om hur Hjällnässkolan arbetar med 

antivåldstema. Men även 1996 handlade artiklar om lärares våld mot elever, bland annat i 

artikeln ”Manlig lärare polisanmäld” (Göteborgs-Posten, 14 oktober 1996) om en manlig 

lärare som anmälts av elever för sexuellt ofredande. 

 Slutligen är det en sista kategori som utmärker sig i materialet från 1996 och det är 

artiklar som berör mögel i skolan. Artikeln ”Möglig skola byggs om – Ovisst om eleverna kan 

vara kvar till dess” (Göteborgs-Posten, 30 oktober 1996) tar upp föräldrarnas oro för att 

skicka sina barn till den mögliga skolan fram till dess skolan ska byggas om ett år senare. 

Artikeln ”Allergiombud på alla skolor” (Göteborgs-Posten, 3 september 1996) tar upp att 

Astma- och Allergiförbundet värvar 3 000 ombud på grund av att vart tredje barn har allergi 

eller någon form av överkänslighet. 

 För 1996 finns det åtta artiklar där läraren är i fokus. Dessa är ”Lärare med arkitektur på 

schemat” (Göteborgs-Posten, 31 oktober 1996) om ett seminarium som riktar sig till lärare, 

”Här mixas teori med praktik” Göteborgs-Posten, 24 september 1996) som hotell och 

restaurangutbildning, ”Lärarna mobbar också” (Göteborgs-posten, 2 oktober 1996) en artikel 

om en undersökning där det visar sig att 30 procent av eleverna anser att lärarna mobbar 

elever. Fjärde artikeln om lärare är ”Ilskan växer bland lärare” (Göteborgs-Posten, 6 oktober 

1996) om lärare som strider om sina arbetstider. Artikeln ”Lärare får IT-pris” (Göteborgs-

Posten, 11 oktober 1996) handlar om sex lärare som vunnit Kungliga Vetenskapsakademiens 

IT-pris. Sjätte artikeln om lärare i materialet är ”Manlig lärare polisanmäld” (Göteborgs-
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Posten, 14 oktober 1996) om en lärare som anmälts för sexuellt ofredande av elev. De två 

sista artiklarna är ”Ökad segregation oroar lärare” (Göteborgs-Posten, 21 oktober 1996) om 

lärare som oroar sig för att sammanhållningen i skolan ska påverkas av F9-systemet och den 

sista artikeln om lärare är ”Krismöte om lärarlöner” (Göteborgs-Posten, 24 oktober 1996) om 

det då nya avtalet att varje rektor och skola ska förhandla om arbetsformer och löner för de 

anställda. 

 De här artiklarna ger en varierad bild av lärarna men i de flesta artiklarna visas lärarna 

som engagerade och driftiga. Vissa av artiklarna berör lärarnas arbete såsom anställningsavtal 

och löner medan andra om lärarnas fortutbildning och priser lärare vunnit. Det är endast en 

artikel som lyfter fram lärare i negativ bemärkelse där en manlig lärare anmälts för sexuellt 

utnyttjande. 

 Ur materialet från 1996 finns det fem artiklar där elever är i fokus. Dessa är ”De unga 

intar fullmäktigt” (Göteborgs-Posten, 16 oktober 1996) om två tjejer som blivit utvalda av 

sina lärare som ledamöter i Mölndals ungdomsfullmäktige, ”Elever granskade media – 

Skilldring av mobbing underkänns” (Göteborgs-Posten, 26 oktober 1996) där en skola 

granskat mediernas bevakning av skolan, ”Ingen brist på unga idéer- 36 ungdomar diskuterar 

samhällsfrågor på egna villkor i unikt projekt” (Göteborgs-Posten, 25 oktober 1996) där 

skolungdomar på ett möte talar med politiker för att kunna påverka. Fjärde artikeln är ”Sonen 

kom hem med porr från skolan” (Göteborgs-Posten, 29 oktober 1996) om hur elever laddar 

ner porr på skolans datorer, ”Ungdomar gjorde intryck – Politikerna tveksamma till 1-9-

skolor efter ungdomsfullmäktige” (Göteborgs-Posten, 27 oktober 1996) om hur eleverna 

påverkar i ungdomsfullmäktige. 

 De här artiklarna visar på att fyra av fem artiklar visar elever som engagerade personer 

som vill och är med och påverkar i samhället. Det är endast artikeln ”Sonen kom hem med 

porr från skolan” (Göteborgs-Posten, 29 oktober 1996) som visar elever ur en annan vinkel. I 

den artikeln framställs eleverna som personer som laddar hem våldsporrbilder på skolans 

datorer och skriver ut bilderna på skolans skrivare. 

 Sammantaget framgår det att tidningens diskurs gällande vad som skrivs om elever är att 

de visar en positiv bild av eleverna. Eleverna framställs som initiativtagande och engagerade 

och som tar plats i samhället genom att påverka i de kanaler som finns. 

 De ämnen som varit mest påtagliga vad det gäller Göteborgs-Postens rapportering om 

skola under 1996 visar på ämnen som politik, pengar, skolmat, mobbing, våld och mögel. De 

här ämnena visar på en ganska negativ bild av skolan, vilken kan bero på tidningens diskurs 

gällande skolan. Eftersom det finns en majoritet av negativa artiklar gällande skolan kan det 
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vara ett resultat av att tidningens diskurs gällande skolan är att skolan är en plats med problem 

och sociala och ekonomiska svårigheter. Artiklarna om både lärare och elever visar en positiv 

bild. Lärare framställs som engagerade och driftiga och elever som individer som vill påverka 

sin situation. 

 

5.2 Skillnader och likheter i rapporteringen 

Under den här rubriken kommer skillnader och likheter i rapporteringen om skolan under 

perioden 1996 och perioden 2006 läggas under lupp. 

van Dijk syn på ämnen (se 3.1) för att titta på olika diskurser har valts som utgångspunkt att 

luta analysen på. van Dijk menar att genom att en tidning skriver om olika ämnen lyfter 

tidningen även fram olika diskurser. Genom att skriva om olika ämnen, och därmed diskurser, 

kan tidningen forma människornas syn på samhället (van Dijk, 1988: 30-32 & van Dijk, 1994: 

117-118). För den här analysen är det av intresse att titta på vilka ämnen Göteborgs-Posten 

lyfter fram för att se om det är någon speciell diskurs som de vill förmedla gällande 

grundskolan i det svenska samhället. 

 Likheter som framgår är att både under 1996 och 2006 var artiklar om mobbing och våld 

i skolan framstående och artiklar om politik tydliga under båda perioderna. Att Göteborgs-

Posten under båda åren skrev mycket om de här ämnena kan visa på en viss diskurs som är 

tydlig på tidningen. Vad som också framgår av materialet är att mängden artiklar som belyser 

skolan i negativ klang är betydligt fler än de positiva artiklarna. Artiklar som tar upp ämnen 

där skolan visas i positivt ljus är få. Att antalet negativa artiklar är i stort överläge kan visa på 

tidningens diskurs. 

 Men för att titta på det som framträder tydligast vad det gäller likheter i rapporteringen 

för de två perioderna är att diskursen gällande skolan är relativt lik från 1996 till 2006. 

Ämnena om skolan är ungefär desamma och i ungefär samma utsträckning. 

 Skillnaderna i rapportering om skolan från 1996 jämfört med 2006 är bland annat att det 

är betydligt färre artiklar om skola under perioden 2006 jämfört med perioden 1996. Det här 

medför att artiklarna under 1996 visar ett större spektrum än 2006. Under 1996 fanns även 

artiklar om skolan och EU, skolan och IT, utbildnings och undervisningsmetoder, något som 

inte fanns med i materialet för 2006. Vad som skiljer sig är framförallt specifika artiklar om 

skolmat och pengafördelning till skolan som belyses mycket under 1996 men endast i en 

artikel från 2006. Den här skillnaden kan bero på rådande diskurs i samhället under 1996 eller 

tidningens eller den journalistiska diskursen. Fairclough hävdar att det finns inte bara en 
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rådande diskurs utan flera inom en institution, såsom Göteborgs-Posten (1995: 55). Genom 

Faircloughs tankesätt kan orsaken till fler artiklar om skolmat och skolans pengar under 1996 

exempelvis bero på diskursen hos en enskild journalist. Men det kan även visa på tidningens 

diskurs, då Fairclough menar att en tidning ska ses som en institution med en gemensam 

diskurs men även bestående av flera andra diskurser. En följd av att media belyser ämnen som 

skolmat och pengar kan i sin tur leda till att samhällsintresset ökar vilket medför fler artiklar 

inom området. 

 Skillnad i rapporteringen gäller även artiklar om mögelproblem i skolan. Där Göteborgs-

Posten under 1996 belyste mögel som ett problem medan tidningen under perioden 2006 inte 

publicerade en enda artikel om mögel eller andra liknande hälsoskadliga faktorer i skolan. 

 Ytterligare en skillnad mellan åren är mängden artiklar som berör elevers inflytande i 

skolan. Under 1996 var artiklar om elevers inflytande och påverkan på sin egen utbildning fler 

än under 2006. Den här skillnaden kan visa på skifte vad det gäller diskursen på tidningen. 

Valfriheten i skolan har sedan 1996 ökat, bland annat genom att elever kan välja friskolor, val 

av ämnen i skolan etc. Därmed borde även antalet artiklar om elevernas valmöjligheter öka. 

Men så är inte fallet. En fråga som kan ställas är om det är tidningen som ignorerar att belysa 

ämnet eller om faktumet av ökad valfrihet i skolan mättat ämnet och debatten och därmed 

intresset för området? 

 Sammanfattningsvis kan rapporteringen om skola under 1996 och 2006 sägas vara 

relativt lik. Ämnen som politik, våld och mobbing är under båda perioderna vanligt 

förkommande i Göteborgs-Posten. Däremot finns skillnader vad det gäller bevakning av 

elevinflytande, skolmat och pengar till skolan samt mögel. Vad det här kan visa på är att 

tidningens diskurs gällande skola inte har förändrats i någon större utsträckning. Under både 

1996 och 2006 handlar majoriteten av artiklarna om skola om skolan i negativ betydelse. Det 

här kan visa på Göteborgs-Postens diskurs gällande skola att tidningen har en negativ 

uppfattning om skola vilket avspeglar sig i vilken typ av artiklar som publiceras. 

Skillnader och likheter i rapporteringen om lärare skiljer sig genom att det finns fler artiklar 

från 1996 där lärare kommer till tals medan det under 2006 ofta är rektorer och politiker som 

för lärarnas talan i de artiklar som utgör analysens underlag. Ytterligare skillnader är att under 

1996 framhålls lärare som engagerade och driftiga som gör gott i och för skolan medan 

artiklarna från 2006 visar en mer negativ bild där artiklarna handlar om lärares våld mot 

elever. Det finns även från 1996 en artikel som handlar om lärares utnyttjande av elev men i 

jämförelse är bilden av lärarkåren mycket negativ utifrån materialet från 2006 jämfört med 

1996. 
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 Artiklarna i materialet som berör elever visar likhet i form av att artiklarna från båda 

tidsperioderna lyfter fram eleverna i positiv bemärkelse. Skillnader är att under 1996 finns det 

fler artiklar som berör elever och artiklar om elevinflytande är vanliga i materialet från 1996 

medan obefintligt under 2006. 



 31

6. Sammanfattning och slutdiskussion 

Vad den här studien kommit fram till gällande vilken diskurs som framkommer i tidningen 

Göteborgs-Posten om skola, lärare och elever under utvald period 1996 och samma period 

2006 visar att diskursen är relativt densamma under båda perioderna. 

 Vad analysen kommer fram till är att den främsta rapporteringen under 2006 och 1996 

som berör skola, lärare och elever är artiklar av politisk karaktär. Både under 2006 och 1996 

är artiklar om mobbing och våld i skolan relativt vanliga i jämförelse med övriga materialet. 

Även om det inte är många artiklar är det ämnesgrupper som framträder ur materialet. 

 Vad som även framkommer i analysen som visar på skillnader i rapporteringen är att 

under 1996 fanns det under den utvalda perioden fler artiklar som berör ämnet skolmat och 

pengafördelning till skolan samt artiklar om mögel i skola och elevengagemang. 

 För att titta på rapporteringen om lärare visar analysen att rapporteringen om lärare 

blivit mer negativ. Lärare framställs under perioden 2006 i mer negativa dager jämfört med 

1996 då lärarna framställdes som engagerade och driftiga. 

 Artiklarna om elever visar på en, i de flesta fall, positiv bild av dagens ungdomar. Både 

under 2006 och 1996 är majoriteten av artiklarna om elever positivt vinklad. 

 Att rapporteringen om skola, lärare och elever är relativt lik under både 2006 och 1996 

kan visa på att tidningens diskurs inte har förändrats över tid. Däremot kan diskursen gällande 

lärare ha förändrats då rapporteringen om yrkeskåren tagit en vändning mot fler negativa 

artiklar om lärare som yrkeskategori. 

 Tidigare i studien har Faircloughs syn på att media idag ser sina mottagare som 

konsumenter istället för medborgare diskuterats. Det här är inget som framkommit i analysen 

då ingen av artiklarna varit utformade för att vara säljande utan endast informerande. 

 Studien har även tagit upp om eventuella strukturer på redaktionen kan påverka 

artiklarna. Och för den här studien är det av intresse att resonera kring. I och med att 

rapporteringen om skola, lärare och elever är sig ganska lik under åren kan det vara ett tecken 

på att strukturerna på tidningen medför att diskursen gällande skolan är densamma under åren. 

 Skillnader i rapporteringen kan även förklaras med att det inte finns en enda diskurs utan 

på en redaktion lever och verkar flera diskurser parallellt och samtidigt. Både tidningens 

diskurs och journalisternas diskurs samverkar till vad som kommer med i tidningen. 

 Vad studien kommer fram till är att diskursen på Göteborgs-Posten visar att tidningen 

har en relativt negativ bild och diskurs vad det gäller skolan både under 2006 och 1996. Att 

artiklarna visar en negativ bild av skolan kan vara till följd av diskursen eller diskurserna på 
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Göteborgs-Posten. Bilden av eleverna är under båda perioderna främst är positiv vilket även 

kan vara ett resultat av diskursen på tidningen. Artiklarna om lärare har förändrats under åren 

från att under 1996 visa en positiv bild till att under 2006 visa en mer negativ bild av 

lärarkåren. Den här förändringen kan visa på ett skifte i diskursen på tidningen från att ha haft 

en lärarvänlig diskurs till en diskurs som ser lärare som våldsamma, uttröttade och utan makt. 

 Den bild tidningen väljer att visa kan även ses utifrån maktperspektiv där den bilden 

som når ut till mottagarna blir den bild allmänheten får. Med maktperspektivet i åtanke kan 

Göteborgs-Postens negativa spegling av lärare få betydelse för allmänhetens syn på läraryrket. 

 Studien har haft som syfte att se om det är någon speciell diskurs som är mer 

framträdande och vad analysen kommer fram till är att rapporteringen från 2006 och 1996 är 

sig relativt lik. Både negativa och positiva dikurser träder fram. Negativ i form av våld och 

mobbing i skolan och positiva i form av engagerade elever. Förändringen i diskursen gäller 

lärare som 2006 framställs i mer negativt ljus än 1996. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Den här studien har haft relativt begränsad tid till förfogande vilket har inneburit vissa 

begränsningar bland annat i form av mängden artiklar som utgjort materialet, antalet 

angreppsvinklar i analysen etc. 

 För vidare forskning hade varit av intresse att titta på skillnaderna i diskurs över en 

längre tidsperiod och även jämfört med hur samhället förändrats och hur det avspeglar sig i 

artiklarna. Det hade även varit av intresse att titta på artiklarna utifrån ett samhällsperspektiv 

då tiden för studien inte gett utrymme till djupare analys. Att se artiklarna i förhållande till 

samhället hade troligen gett ett tydligare och mer djupgående resultat. 
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