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This essay deals with how the school is portrayed in the media. Selected articles are reviewed 

and divided in order to determine how the school is described in the media. 

Research shows that we to a large extent believe in the world we see in the media. How the 

articles describes the school means that it is reasonable to assume that we look at the school from 

this perspective. The study focuses on determining how the school is portrayed by examining 

different aspects. 

The survey shows that 49 percent of all articles have a negative angle. It also appears that the 

most commonly used categories are teachers and pupils. The patterns discovered were that 

equality was an important debate in school in 2016. It also appears that there are very few private 

writers but what is published is controlled by journalists. 
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1. Inledning  

Tror vi på den värld vi ser? Vi tror oftast på det vi läser. Förses vi med en viss information blir 

den till slut en sanning. Skolor får idag ett stort utrymme i dagens medier. Detta väcker därmed 

frågan om hur media gestaltar skolan och hur det påverkar människors uppfattning om skolan.  

Vi lever i ett samhälle som brukar definieras som ett informationssamhälle. Detta innebär att 

människor ständigt blir uppdaterade med ny information och kunskap. Olika medier såsom radio, 

TV, tidningar finns i vårt samhälle som ständigt pockar på vår uppmärksamhet genom sina 

publicerade artiklar och nyhetsinslag. Allt från dagens väder till Sveriges placering i Pisa-

undersökningen. Informationssamhället innebär en ständig uppdatering från olika medier.  

Det finns ett stort forskningsunderlag kring hur medier påverkar människors åsikter. Fokus är hur 

medier påverkar den politiska sfären och därmed vad som leder till vilka politiska beslut som 

genomförs. Det finns undersökningar som visar att medier påverkar människor åsikter genom att 

bestämma vad som publiceras, hur det framställs samt influerar var mottagarens fokus hamnar. 

Ett ämne som får mycket publicitet leder till ett ökat intresse hos människorna. Detta i sin tur 

leder till ökad press på de politiska beslut som fattas i det specifika ämnet. Medier har därmed en 

stor makt i att kunna påverka och skapa ett utrymme för diskussioner hos landets alla 

medborgare.  

Det finns många konsekvenser med att medier har en stor påverkan på människors åsikter. 

Negativ publicitet kan till exempel leda till en negativ inställning till skolan och som minskar 

elevers vilja och motivation till att engageras och utvecklas. Positiv publicitet kan då istället få 

motsatt effekt d.v.s. ökad motivation och ökat engagemang.  Hur skolan framställs i olika medier 

är därmed av stor relevans att undersöka.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mediers ständiga närvaro och möjlighet att belysa samt lyfta fram specifika åsikter skapar en stor 

källa för åsikter om till exempel skolan. Detta väcker intresset kring att undersöka hur media 

framställer skolorna och hur de kan påverka människors åsikter kring detta. Beroende på hur 

något framställs finns därmed en möjlighet att påverka läsarnas åsikter till att instämma med 

artikeln. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolan framställs i olika artiklar. Genom 

att undersöka olika artiklar är förhoppningen att kunna besvara hur skolan framställs. De 

frågeställningarna som jag kommer att försöka besvara i denna uppsats är: 

- Hur framställs skolan i media? 

- Finns det någon specifik del av skolan som får större uppmärksamhet? 

- Finns det några mönster som upptäcks i undersökningen av kategorin skola?  

Anledningen till att dessa frågor valts ut är för att förhoppningsvis kunna besvara hur medias syn 

på skolan framställs samt hur detta påverkar människors åsikter om skolan. Undersökningen om 

hur skolan framställs i media kommer gälla både skolan som enskilda enheter samt som en 

institution. Det krävs dock avgränsningar för att detta arbete ska kunna vara genomförbart.  En 

av avgränsningarna blir att endast studera skrivna artiklar som hämtas från Artikelsök och 

därmed inte undersöka information från andra typer av medier. Detta beskrivs närmare i kapitel 

2. Metod och material. De teorier som används är CNN-effekten och dagordningsteorin. 

Dagordningsteorin kan kortfattat beskrivas som att de bestämmer dagordning av vad som ska 

publiceras eller inte. CNN-effekten innebär att negativ kritik som får utrymme i media kan leda 

till att akuta politiska åtgärder måste genomföras. Dessa teorier kommer beskrivas närmare i 

kapitel 4.1 och 4.2. Utifrån dessa teorier är det intressant att undersöka hur skolan framställs i 

media genom att bland annat undersöka om det är positiv eller negativ vinkel av artikeln eller om 

något specifikt ämne som får större uppmärksamhet.  

Det innehåll som kommer att undersökas i denna uppsats kan vara till stor nytta inom läraryrket 

och ämnet samhällskunskap. Medvetenheten kring hur media påverkar människor är en viktig 

aspekt att kunna förklara för eleverna. Källkritik är ett arbetsområde som ständigt behöver 

behandlas för att öka elevernas förståelse kring exempelvis hur media påverkar oss. Källkritik är 

något som alla människor behöver vara medvetna om och det är därför ett viktigt arbetsområde i 

det informationssamhälle som vi lever i.  
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1.2 Disposition 

Kapitel ett behandlar syftet, frågeställningar och den ämnesdidaktiska kopplingen som 

undersökningen ska anknytas till.  

Detta följs av kapitel två. Beskrivning av vilken metod som används för att besvara 

frågeställningarna genomförs i detta kapitel. Materialet förklaras även genom att förtydliga 

urvalsprocessen samt redogöra för vad som leder till bortfall.  Underrubriken 2.1 behandlar de 

etiska överväganden som genomförs för att uppnå en säkerhet kring undersökning. Validitet och 

reliabilitet förklaras och kopplas till undersökningen i underrubrik 2.2.  

Kapitel tre behandlar tidigare forskning utifrån olika synsätt. Det gäller aspekter som medias 

makt, skolan och unga.  

Kapitel fyra belyser de teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska utgångspunkterna som 

används är CNN-effekten och dagordningsteorin.  

Detta följs av kapitel fem resultat och analys. I detta kapitel finns det tre underrubriker som avser 

att beskriva och analysera resultatet för varje enskild frågeställning.  

Det sista kapitlet är sex diskussion.      

2. Metod och material 

Det material som denna uppsats bygger på är artiklar. Uppsatsen utgår från artikelsök, vilket är 

en databas som samlar artiklar från över 1000 svenska dagstidningar. Anledningen till att 

undersökningen utgår från artikelsök är för att det skapar en möjlighet att hitta flera artiklar från 

både kända och mindre kända artikelskrivare. I artikelsök finns 274 tidskrifter och fem 

dagstidningar. Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Industri, Expressen och Dagens Nyheter 

är några av dem som ingår i materialet från Artikelsök. Artikelsök presenterar artiklar som är 

opinionsbildande, intervjuer, reportage och forskningsresultat. Det ökar därmed möjligheten att 

kunna upptäcka hur skolorna framställs. Det är endast tidningar som kommer att representera 

media i denna undersökning. Anledning till detta beror på tidsbrist och därmed kravet på 

avgränsning.    
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Det kommer att ske en kategorisering av fyra ord som beskriver skolan. Kategoriseringen krävs 

för att kunna hitta olika artiklar och samtidigt blir det en tydlig avgränsning på vad som faktiskt 

undersöks. De ord som kommer att användas som kategorier är elever, lärare, betyg och skola. 

Anledningen till att dessa fyra kategorier blev utvalda att studeras är Jacobsens 

rekommendationer kring kategorisering. Jacobsen beskriver att användandet av kategorier kräver 

väl valda och passande begrepp för sammanhanget. De kategorier som är utvalda ska vara 

relevanta samt vara av betydelse för läsaren.
1
 Kategorierna som valts ut är ord som ofta används 

inom detta område samt signalerar viktiga aspekter för en fungerande debatt inom 

utbildningsverksamheten. De olika kategorierna väljs ut på grund av dess betydelse för skolan.  

Kategorin skola används på grund av att det är samlingsordet och institutionen för utbildning. 

Kategorin lärare och elev används eftersom de är huvudaktörer inom skolan. Den sista kategorin 

betyg används på grund av att det är den myndighetsutövning som används inom skolan. Dessa 

fyra kategorier har därmed olika infallsvinklar inom skolans värld. Dock är de alla av viktig 

karaktär för att uppnå en god utbildningsverksamhet.     

För de artiklar som kommer att undersökas har det ställts specifika krav för att de ska antas i 

undersökningen. Det första är att de ska ingå i kategoriseringen. Det andra kravet är att artikeln 

ska avse svenska grundskolor eller gymnasieskolor. Vidare kommer materialet även avgränsas 

till att endast omfatta en specifik period. Den utvalda perioden är artiklar skrivna och publicerade 

under år 2016. Anledningen till att detta urval genomförs är på grund av vikten av att begränsa 

undersökningen. I undersökningen används tydliga ramar kring materialet och det material som 

inte anpassas till dessa ramar räknas som ett bortfall. Alla artiklar som handlar om utländsk skola 

eller svensk skola på högre nivå kommer att falla bort och inte tillhöra det urval av artiklar som 

kommer användas till undersökningen. Utöver de ramar och urval som genomförs finns det även 

en risk att ett bortfall kan finnas som påverkar undersökningen. Det finns artiklar som inte 

skriver om skolan utifrån en synvinkel av antingen positiv eller negativ karaktär. De artiklar som 

inte innehar någon positiv eller negativ karaktär d.v.s. neutrala kommer inte heller att användas. 

Anledningen till detta är på grund av att de inte är applicerbara i undersökningen. Även dessa 

artiklar räknas till bortfall. Dock kommer sådant som framställs som både positivt och negativt i 

en och samma artikel att användas.   

                                                           
1
 Jacobsen (2004) s. 231. 
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Denna uppsats kommer att utgå från en kvantitativ metod. Anledningen till detta är på grund av 

att de frågeställningar som ska besvaras görs det på bästa sätt genom denna metod. Kvantitativ 

metod innebär att man ska kunna räkna på materialet. Jacobsen beskriver den kvantitativa 

metoden med att använda verkligheten och samla in information som kan omvandlas till siffror 

och genomföra uträkningar på dessa.
2
  

Den första frågeställningen kommer att omfatta alla fyra kategorierna och kommer att undersöka 

artiklar som delas in som positiv eller negativ eller blandad. Genom att göra detta är 

förhoppningen att besvara frågeställningen om hur skolan till störst del framställs antingen 

positivt eller negativt. Likt alla metoder finns det både fördelar och nackdelar. Fördelarna med 

den kvantitativa metoden är att det går att räkna på materialet och utifrån det skapas ett tydligt 

resultat. Denna fördel är av stor vikt eftersom denna undersökning kräver ett tydligt material då 

målet är att upptäcka hur skolorna framställs i artiklar. Dock finns det även nackdelar med den 

kvantitativa metoden. En nackdel som finns är främst att det är svårt att få fram den subjektiva 

tolkningen av det som undersöks.
3
 Detta jämförs med den nackdelen som gäller för kvalitativ 

metod att den endast bygger på få personers åsikter 
4
. Den kvalitativa metoden används i de fall 

där målet är att uppfatta bland annat åsikter och känslor samt att förklara hur, vad och varför 

något sker. Det är deltagarens uppfattning som man baserar undersökningen på. Den kvalitativa 

metoden kan skapa en djupare förståelse för det som undersöks och den kvantitativa metoden 

skapar en generaliserande bild. Därefter fastställs det vilken metod som har störst möjlighet att 

mäta det som man faktiskt vill veta. Jämför man dessa så fungerar den kvantitativa metoden 

mera effektivt i denna undersökning. Anledningen till det är att det är den generella 

uppfattningen som eftersöks. Det material som används går att kvantifiera och utifrån detta 

fastställa om det är mest positivt eller negativt som skrivs om skolan. Artiklarna delas upp efter 

antingen positiv eller negativ eller blandad för de artiklar som belyser skolan ur båda 

synvinklarna. En av artiklarna som bedöms som negativ beskriver lärarnas arbetssituation som 

ohållbar.
5
 Denna artikel har en tydlig negativ kritik och blir därmed indelad efter detta. En artikel 

som beskriver på ett positivt sätt hur en tydlig plan innebär ett bra resultat tillhör en av de artiklar 

                                                           
2
 Jacobsen (2004) s. 38. 

3
 Jacobsen (2004) s. 147. 

4
 Jacobsen (2004) s. 144. 

5
 Åstrand (2016) s. 1. 
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som blir indelad i den positiva delen.
6
 Artiklar som delas in i den blandade gruppen ska därmed 

innehålla både positiv och negativ kritik. Ett exempel på en artikel som delats in i denna grupp 

handlar om lärarnas agerande vid mobbning. Det framkommer att mobbning och kränkningar 

pågår i skolorna och det beskrivs även hur man bör arbeta för att minska dem.
7
 Denna artikel 

uppfyller därmed kraven om två olika synsätt och beskrivningar för att räknas till de som delas in 

i den blandade gruppen. Detta är tre olika exempel på hur artiklarna har delats in i de olika 

grupperna. Kategorisering sker efter kontrollen av artiklarna med hjälp av trestegsmallen som 

beskrivs nedan. Först kontrolleras det att artiklarna uppfyller kraven för att användas. Detta följs 

av noggrann läsning och indelning av materialet. En risk med denna undersökning är att den 

subjektiva tolkningen kan påverka resultatet av vad som anses vara positivt eller negativt. För att 

minska risken med att detta kan påverka undersökningen användes en trestegsmall. Genom att 

utgå från mallen i undersökningen av alla artiklar kunde artiklarna lättare och med större 

säkerhet delas in. Den mall som användes för indelningen av artiklarna var följande: 

1: rubrik 

2: innehåll 

3: förändring 

Dessa tre steg valdes ut för att de skapar en komplett bild av artikeln. Jag valde innehåll framför 

ingress för att vara säker på att inte förlora viktig information. Denna trestegsmall användes som 

ram för att säkerställa en oberoende undersökning. Det första steget innebär att man kontrollerar 

rubriken. Rubriken fastställs därmed antingen som positiv, negativ eller blandad. Det andra 

steget är undersökningen av innehållet. Detta steg innebär att artiklarna undersöks och delas in 

efter positiv, negativ eller blandad. Det kan göras genom att läsa artiklarna utifrån ett perspektiv 

som till exempel stärker skolan eller vill förändra skolan. Utifrån detta perspektiv kan artiklarna 

anta en inriktning. Det tredje och sista steget som genomföras i denna undersökning är 

förändring. Detta innebär att en kontroll gällande synen på förändring genomförs. En förändring 

beordras eller efterlyses i de fall där missnöje finns. Krav på förändring kan tyda på att ett 

missnöje och en negativ syn på ämnet. Krav på förändring kan därmed tyda på att en aspekt 

                                                           
6
 Edling (2016) s. 1-2. 

7
 Werner (2016) s. 1-2. 
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uppfattas som dålig vilket kan skilja de negativ och de positiva artiklarna från varandra. Slutligen 

sammanställs det som framkommit av de tre stegen och en indelning av artiklarna kan 

genomföras.      

Den andra frågeställningen utgår även den från alla fyra kategorier. Kategorierna som används 

leder till att olika delar av skolan kan undersökas och sedan jämföras med varandra. 

Kategorisering är enligt Jacobsen ett krav för att en jämförande process ska kunna genomföras.
8
 

Genom kategoriseringen kan även en fördjupning inom artiklarna genomföras. Därmed kan en 

jämförelse mellan de olika kategorierna genomföras och den andra frågeställningen kan 

besvaras. Den metod som då kommer användas är en kvantitativ metod. I de utvalda kategorierna 

kommer antal artiklar räknas och på detta sätt skapa ett material över vad som får mest och minst 

utrymme i media. I denna uppsats görs en jämförelse om någon del av skolan får ökad positiv 

eller negativ uppmärksamhet i media. Detta skapar möjligheten att upptäcka avvikande mönster. 

Anledningen till att den kvantitativa metoden används är på grund av det skapar en möjlighet att 

undersöka vad det skrivs om i utbildningsverksamheten. De ämnen som får större 

uppmärksamhet i media kan kopplas till dagordningsteorin och dess möjlighet att påverka vilka 

ämnen som är viktiga.  

Den tredje och sista frågeställningen kommer att undersöka om det finns några specifika mönster 

i artiklarna och undersökningen omfattar enbart kategorin skola. Målet är att upptäcka mönster i 

beskrivningarna av skolan som fanns under 2016 och därmed vad som styrde diskussionerna 

detta år. Genom den kvantitativa metoden kommer ett material att kunna räknas på och 

sammanställs i hur mönstret ser ut. Det främsta som kommer att undersökas är vilket ämne som 

flest personer skriver om i kategorin skola. Anledningen till detta är för att skapa en uppfattning 

kring om det kan ha påverkat skolan och bidragit till eventuella konsekvenser. Denna 

frågeställning avgränsas genom att skapa två faktorer att kontrollera gällande mönster. Det är 

vilket ämne som behandlas i kategorin skola, samt om författaren är journalist eller om artikeln 

är skriven som en opinionsyttring. Opinionsyttringar kan vara skrivna både av privatpersoner 

eller representanter för ett riksförbund. Skribenten identifieras på grund av det kan finnas 

skillnader om de representeras av en privatperson, ett riksförbund eller till exempel en journalist. 

Riksförbund kan representera flera olika åsikter och därmed fånga upp flera läsare och på så sätt 

                                                           
8
 Jacobsen (2004) s. 230-231. 



11 
 

få en ökad uppmärksamhet. Journalister ökar trovärdigheten i artiklarna just för att de är 

journalister och förväntas ha ett ansvar att publicera sanningsenlig information. Ämnet kan 

indikera vad som ansågs viktigt under 2016. Även i denna fråga används en mall för att 

indelningen av artiklarna ska genomföras på ett säkert sätt. Denna mall utgår från tre punkter 

som ska kontrolleras.  

1: rubrik 

2: innehåll 

3: aktörer 

Genom kontroll av dessa tre punkter är målet att dela in artiklarna i respektive ämne. Det första 

steget innebär att rubriken kontrolleras och ger en indikation om vad som kommer behandlas i 

artikeln. Detta följs av kontroll av innehållet och det som framställs i artikeln. Slutligen sker en 

kontroll gällande aktörer. Detta innebär att en genomgång av vem som artikeln handlar om, till 

exempel elever eller skolan.   

Alla tre frågeställningarna kommer att undersöka olika aspekter gällande medias framställning 

av skolan i artiklar och därmed uppnå syftet med uppsatsen. Genom den kvantitativa metoden 

beräknar man artiklarna utifrån de olika frågeställningarna. Metoden som använts skapar 

möjligheten att kunna se en övergripande och generell bild av hur skolan framställs i media.     

2.1 Etiska överväganden 

I en undersökning krävs det att man tar hänsyn till etiska aspekter för att öka säkerheten kring 

både uppgiftslämnare, läsare och skribent. Det är fyra olika aspekter som behöver övervägas för 

ökad säkerhet. De fyra aspekterna är nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckeskravet.
9
 Risken för att personer samt deras åsikter ska kränkas i samband med 

denna undersökning minskar då de artiklar som använts tidigare har publicerats och finns 

tillgängligt för alla att läsa och ta del. Det finns dessutom en ansvarig utgivare som försäkrar att 

personer inte kränks av innehållet. Detta innebär en säkerhet gällande medverkan i denna 

undersökning.        

                                                           
9
 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996) s. 5-11. 
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2.2 Validitet och reliabilitet 

Det finns specifika krav för att öka trovärdigheten i en undersökning. Det gäller att tydliga och 

medvetna val görs och därigenom uppnår man en högre validitet och reliabilitet. Jacobsen 

beskriver att validitet kan liknas vid giltighet och trovärdighet. Detta innebär att kritiska 

kontroller ska genomföras för att öka giltigheten och trovärdigheten i undersökningen.
10

 Denna 

kontroll kan genomföras på olika sätt under arbetets gång. Genom att kritiskt granska det 

material och de källor som används kan man upptäcka brister eller svagheter. Granskningen av 

materialet innebär även att deras giltighet kan förstärkas efter en tydlig och noggrann 

genomgång. Enligt Ejvegård är det viktigt att kontrollera vad som faktiskt mäts.
11

 I denna 

uppsats är metoden och materialet noggrant utvalt för att kunna säkerställa att det som efterfrågas 

är det som undersöks. I detta arbete kräver det en tydlig förklaring till hur uppdelningen av 

artiklarna sker. En tydlig förklaring och uppdelning skapar en säkerhet till att det som ska mätas 

faktiskt mäts. En svårighet med att undersöka och genomföra en uppdelning av artiklarna kan 

vara att det är den subjektiva tolkningen som kan avgöra vad som är positivt och negativt. Försök 

att minimera detta problem görs genom tydliga riktlinjer gällande uppdelningen. Uppdelningen 

kommer att baseras på hur artikeln är skriven utifrån rubrik, innehåll och förändring enligt 

trestegsmallen som förtydligas i kapitel 2. Metod och material. Det finns dock artiklar som både 

innehåller positiv samt negativ information och dessa artiklar kommer att antecknas som 

blandad. Genom denna indelning är målet att subjektiva tolkningar inte ska kunna påverka utan 

endast artiklarnas innehåll som får stå i centrum. 

Förutom vikten av att kontrollera validiteten i undersökningen gäller även att reliabiliteten 

kontrolleras. Reliabilitet beskrivs som tillförlitlighet. Ejvegård förklarar att reliabiliteten innebär 

att det är användbara och välfungerande mätmetoder som har valts till undersökningen.
12

 Detta 

innebär att det mätinstrument som används ska fungera för det som ska undersökas. 

Reliabiliteten i en uppsats kräver därmed noga utvalda metoder och mätningar. Det finns en risk 

med reliabiliteten eftersom metoderna och mätinstrumenten väljs ut enskilt. Risken är att 

mätinstrumentet inte fungerar som det är tänkt utan ger missanvisande resultat. Det gäller 
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därmed att noggranna val genomförs. I denna uppsats används en metod som med tydliga ramar 

och gränser kan skapa ett material som är möjligt att genomföra beräkningar på.  

3. Tidigare forskning 

Det har tidigare genomförts mycket forskning på skolor och media. Den tidigare forskningen kan 

därmed skapa en ökad förståelse. Det kan även uppmärksamma de effekter som uppstår vid 

publicering i olika medier. Den forskning som kommer att belysas är främst medias makt och hur 

den kan påverka människor. Det kommer även att användas tidigare forskning om skolan och 

unga. Det kommer bland annat behandla hur de påverkas av media.  

3.1 Medias makt 

Media och deras makt är ett område som ägnats mycket forskning. Den behandlar allt från hur 

sociala konstruktioner skapas till vilka krav som ställs på media. Det finns tidigare genomförd 

forskning som handlar om hur man fångar läsarnas uppmärksamhet av olika slags nyheter. 

Medias makt kan förklaras och beskrivas utifrån många aspekter. En aspekt är att media kan 

styra vad som ska få mycket eller lite publicitet. Media kan styra vilket ämne som människor ska 

diskutera och debattera om genom att publicera ofta om detta. Det kan till exempel publiceras 

mycket om lärare och då kommer människor skapa sig en åsikt i detta ämne. Detta förklaras i 

dagordningsteorin i kapitel 4.2.  Ständiga uppdateringar och publiceringar av artiklar som 

beskriver något som en krissituation kan tillslut uppfattas som en krissituation av läsaren. Media 

kan påverka människors uppfattning om situationer och händelser genom att bestämma vad som 

ska publiceras och hur det beskrivs. Den effekt som uppstår genom medias publicering kommer 

förklaras i kapitel 4.1 CNN-effekten. Detta är två utgångspunkter som därmed belyser medias 

makt och hur de kan påverka läsarna. Det finns dock faktorer som kan begränsa medias makt. En 

organisation som journalisten arbetar för kan begränsa vad som ska publiceras eller inte. Det kan 

till exempel vara yttre faktorer som ställer specifika krav på journalisten och kräver att dessa 

uppfylls. Media kan vara under stor press gällande publicering på grund av vetskapen av deras 

inflytande.    
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Strömbäck lyfter fram att ett problem gällande information är svårigheten att genomföra ett urval 

samt att detta ska tilltala läsaren.
13

 En stor mängd information leder till att journalisterna tvingas 

att bland annat använda metoder som innebär att ämnet väcker intresse hos läsaren. Det kan till 

exempel vara att använda en rubrik som är annorlunda eller att artikeln är skriven på ett tydligt 

sätt. Det material som publiceras tävlar mot andra artiklar för läsarnas uppmärksamhet. Det är 

författarnas mål att sprida sitt budskap och nå ut till flera läsare.
14

 Det finns därmed en ständig 

tävling om vem som får mest läsare till sin artikel och kan påverka flest människor. En artikel 

måste uppfylla vissa krav för att öka chansen att få fler läsare intresserade. Enligt Hammarberg 

är dessa två kriterier sensation och identifikation. Detta innebär att läsaren vill att artikeln ska 

inneha det oväntade samt att det ska vara relaterat till personer.
15

 Det krävs ett aktivt agerande av 

en journalist såsom exempelvis arbetet med urvalet. I en tidning krävs det att det är ett blandat 

innehåll som kan tilltala många läsare. Olika metoder för att upptäcka de mest intressanta 

uppslagen blir därmed ett avgörande arbete för en journalist.
16

 Lättläst artikel med kopplingar till 

närheten är två aspekter som Hammarberg beskriver som viktiga i situationen där läsaren väljer 

vad som ska få dess uppmärksamhet.
17

 En journalist kan därmed välja en intressant titel, skriva 

lättläsligt och skapa ett band mellan läsaren och artikeln för att locka flera läsare. En artikel som 

bygger på skolan har relativt stor möjlighet att skapa en relation till läsaren. Att alla i Sverige ska 

få en likvärdig utbildning och av god kvalité värderas högt. En positiv eller negativ kritik mot 

utbildningsväsendet kan komma att bekräfta läsarens tidigare erfarenheter. Det finns dock en risk 

med att sprida negativ kritik. Enligt Ekström kan en stor negativ reaktion skapas av allmänheten i 

de fall där negativa rapporter sprids.
18

 Detta kan innebära att stor kritik lyfts och att allmänheten 

kräver en reaktion från regeringen trots att det kan krävas andra åtgärder. Mycket utrymme i 

media och stor publicitet där man till exempel lyfter fram att det är kris i skolan kan bli läsarens 

verklighet. Detta kan i sin tur enligt CNN-effekten vara en av flera anledningar som påverkar de 

politiska besluten. Även Jacobson belyser medias påverkan i relation till politikernas agerande.
19

 

Politiker som tvingas att agera trots bristande underlag och information kan bero på 
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medborgarnas åsikter som grundas utifrån media. Strömbäck beskriver det som att målintresset 

kan ignoreras på grund av att politiker får en ökad popularitet från samhället genom att agera på 

dess krav.
20

 En ökad svårighet att genomdriva en fungerande politik är konsekvenserna av 

medias makt. Dock öppnar det upp en möjlighet för politiker och medborgare att kunna 

samarbeta, diskutera och redovisa olika åsikter tack vare media.
21

 Det blir därmed en balansgång 

för politiska beslut som ska genomföras. En balansgång som kan bli påverkad av medias 

information och få antingen positiva eller negativa konsekvenser.   

Ett samhälle och dess politik bygger på att människor är engagerade och deltar i utvecklingen 

genom bland annat att rösta. Stor vikt av det som behandlas inom den politiska sfären bygger på 

medborgarnas tankar och funderingar som uppvisas genom media. Strömbäck beskriver medias 

betydelse för politiken som en viktig aspekt. Det krävs att kommunikationen sker offentligt för 

att de politiska besluten ska kunna förstås och förklaras. Detta sker via media och dess 

publikationer.
22

 Dagens samhälle kräver en ständig uppdatering och nyheter ska ständigt finnas 

lättillgängliga. Vikten av att media ständigt återkopplar och skriver om politiska beslut leder till 

att människor kan få en förståelse för de beslut som genomförs. Risken av utebliven uppdatering 

kan leda till att de politiska besluten inte uppfattas och ett missnöje kan sprida sig hos 

människorna. Från medias uppdatering kring bland annat politik ökar chansen att människor blir 

intresserade av politiken. Det skapar även en känsla av att människor har möjlighet att göra sin 

röst och nå fram till politikerna.
23

 Dock finns det en baksida med att media har en stor påverkan 

på vad människor får uppdateringar och läser om. Det finns en risk att politiken och de styrande i 

landet får ett minskat förtroende och media skapar en svag länk för politiken.
24

 Medias sätt att 

välja fokus är avgörande för engagemanget hos läsaren. Det finns därmed både stora positiva och 

negativa konsekvenser av hur media skriver artiklar som både kan intressera människor till att 

engagera sig samt att den politiska processen kan försvåras. En viktig aspekt med media är att 

många människor har möjlighet att uttrycka sina åsikter.
25

 Detta innebär att flera åsikter 

ventileras och en större chans att mångfald uttrycks i dessa åsikter. Dahl belyser vikten med att 
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lyfta fram flera åsikter. Det kan leda till en ökad möjlighet att nå människors åsikter runt om i 

hela landet. Flera åsikter kan även leda till att de beslut som genomförs är klokare än om endast 

ett fåtal hade kunnat presentera sina åsikter.
26

 Även Hammarberg bygger samhällsutvecklingen 

på att medier informerar medborgarna.
27

 De möjligheter gällande kommunikation som skapas av 

media kan därmed leda till att en ökad chans för den önskade samhällsutvecklingen. Det svenska 

samhället bygger på yttrandefrihet och pressfrihet.
28

 Det är av stor vikt att ständigt skapa 

möjligheter för att media ska kunna rapportera och underrätta befolkningen om exempelvis 

politiska beslut.  

Media och hur de påverkar människor kan enligt Strömbäck grunda sig i tre olika faktorer. Det är 

selektiv exponering, perception och uppmärksamhet. Dessa tre aspekter innebär att människor 

fokuserar, sorterar och uppmärksammar material och information som bygger på åsikter som 

liknar deras egna.
29

 Det finns en stor risk att människor endast läser det som stämmer överens 

med deras egna åsikter och tidigare uppfattningar och de förbiser artiklar som behandlar andra 

åsikter därmed missar andra synsätt.  Strömbäck behandlar även citatet vi tror på den värld vi ser 

i samband med de selektiva urvalsprocesserna.
30

 För att knyta an till citatet finns det en stor risk 

att människor skapar en bild av sin värld och sitt samhälle som möjligtvis inte överensstämmer 

med verkligheten. 

Media har stor makt gällande vad som publiceras eller inte. Det som media väljer att producera 

kan antas vara av betydelsefull karaktär. Människor som använder medier får information om 

vad som för tillfälligt är av mest betydelse för samhället på grund av att det publiceras.
31

 

Människor kan uppfatta medieuppdateringar som ett facit på hur betydelsefull en händelse är för 

samhället utifrån att den publiceras. Strömbäck lyfter upp vikten av människors medvetenhet 

kring medias makt. Genom en medvetenhet kring detta ökar förhoppningsvis människors kritiska 

tänkande kring det som publiceras och på så sätt minskar risken av att endast styras av medier.
32

 

Detta bygger på tanken om källkritik som är en viktig utgångspunkt i den svenska skolan. En av 
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de aspekter som man ska beakta är tendenskriteriet. Vem är personen som har skrivit artikeln och 

vilken position har denna person? Ansvaret för att skapa en medvetenhet kring media och hur de 

påverkar människor är ett viktig återkommande arbetsområde som bör behandlas genom hela 

utbildningen. Målet är att skapa en medvetenhet och att få människor att noggrant värdera de 

synsätt och vinklingar som publiceras. 

Hammarberg belyser även tidsproblematiken som journalister kan utsättas för. 

Tidsbegränsningar som kräver att journalisten inte hinner genomföra den kontroll av uppgifterna 

som bör göras utan publicerar uppgifterna trots det.
33

 Det kan till exempel bero på att 

nyhetssidorna kräver ständig uppdatering vilket leder till att mindre tid kan användas till att 

kontrollera uppgifterna. Detta är en spiral som fortsätter med snabbare nyheter och ökad risk för 

felaktigheter.
34

 Även det är en av de anledningar som kräver att människor behöver använda 

kritiskt tänkande och inte endast acceptera allt som publiceras. 

Internet skapar stora möjligheter för människor, för debattämnen och för politik. Det är en 

plattform som öppnar för kommunikation och debatt mellan människor. Enligt Lievrouw och 

Livingstone är internet en av de viktigaste plattformarna. Alla ämnen kan diskuteras där. 

Samhällsutvecklingen sker till stor del via internet.
35

 Internet leder till att människor uppdateras 

och informeras om olika ämnen. Internet blir en samlingsplats där problem, lösningar och 

åtgärder diskuteras och det kan även vara en samlingspunkt för att lyfta fram folkets åsikter i 

specifika frågor. Strömbäck beskriver att människor får ökat intresse av bland annat politik på 

grund av den stora mängd med fakta och information som finns lättillgängligt på internet. Denna 

stora mängd information innebär dock för läsarna att de måste sortera ut vad som är av intresse. 

Det främsta som kommer att läsas är enligt Strömbäck text som stödjer våra egna åsikter.
36

 Av 

en stor mängd information finns det dock en stor risk att läsarna endast kommer uppmärksamma 

det som överensstämmer med sina egna åsikter. Det kan därmed finnas en risk att läsaren sorterar 

bort de andra synsätten och missar information som kan vara av betydelse. Strömbäck förklarar 

även hur media kan påverkar människor att bli politiska engagerade. Politiska åsikter finns hos 

alla människor. Det kan variera i vilken utsträckning samt om personen väljer att uttrycka dessa 
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åsikter. Medias uppdateringar kan innebära att människor blir medvetna och engagerade inom 

politiken. Strömbäck använder begreppet aktivering när denna händelse förklaras.
37

 Media kan 

därmed fånga upp människor och skapa ett intresse för politiska beslut. Trots att det finns en risk 

med att läsarna endast väljer att uppmärksamma ett synsätt finns dock möjligheten att intresset 

för samhällsutvecklingen och politiska beslut sprider sig.  

Samhällsutvecklingen bygger på att det finns möjligheter för olika åsikter att spridas. Det är dock 

av stor vikt att det samtidigt finns en kritikrätt. Enligt Hammarberg måste det finnas möjlighet att 

diskutera olika former av kritik. Kritiken är en fundamental del för ett fungerande 

utvecklingsarbete.
38

 Utan kritik minskar möjligheten att samhället utvecklas på ett positivt sätt 

och att människorna tar lärdom av det som tidigare varit. Det är alltså av stor vikt att kritik, olika 

synsätt och tolkningar lyfts fram. Detta stärker medias makt i samhället. En viktig uppgift som 

media har bygger på att informera medborgarna och försöka öka deras intresse för 

samhällsutvecklingen. 

Publicitet kan både vara positiv och negativ. Dock är det enligt Hammarberg ett av de sätt som 

påverkar mest genom jämförelsen med ett vapen. Detta innebär att publicitet eller avsaknaden av 

det kan få förödande effekter.
39

 Publicitet kan leda till att exempelvis ett förslag genomförs eller 

får avslag. Publicitet kan innebära att samhällsutvecklingen fortskrider i en viss riktning. 

Anledningen till detta beror på den makt som media innehar. Det som publiceras kan få 

konsekvensen att vissa åsikter kring ett ämne sprider sig till läsarna. Det är dock som 

Hammarberg belyser det individuella ansvaret att upptäcka och sprida information.
40

 Människor 

måste kritiskt granska det lästa materialet och utifrån det även öppna upp för andra åsikter. Först 

då kan en kritisk och analyserad uppfattning av händelsen genomföras. Källkritik är en grund 

som samhället kräver av medborgarna för att uppnå en bild som överensstämmer med 

verkligheten.  

Media har en stor möjlighet att påverka vad som publiceras och därmed i vilket ämne läsarna ska 

bilda sig en åsikt. Medias makt och hur de kan påverka kommer att analyseras och användas som 

teorier i denna uppsats. De teorierna kommer att beskrivas i kapitel 4.1 och 4.2.      
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3.2 Skolan och unga 

Synen och förväntningarna på skolan kan påverkas av många olika faktorer. Allt från lärare, 

föräldrar och media kan påverka både samhällets generella syn på skolan men även ungas synsätt 

och förväntningar. Hattie beskriver familjens åsikter som en av de mest avgörande faktorer i de 

ungas värderingar.
41

 De åsikter och tankar som uttrycks i hemmet har en stor påverkan på ungas 

värderingar och detta kan leda till att deras beteenden även anpassas till detta. Allwood förklarar 

att elevers beteenden är en spegel på vad de förväntar sig.
42

 Detta innebär att om en elev 

förväntar sig att skolan kommer att vara dålig leder det till att eleven kommer agera och uppfatta 

skolan som dålig. Det är föräldrarna som har en stor påverkan på sina barns värderingar och 

därmed även hur de kommer agera i gällande bland annat skolan. I de fall där föräldrar har en 

specifik syn på skolan finns även en stor risk att denna smittar av sig på barnens åsikter.
43

 Skapas 

en negativ inställning till skolan i hemmet kommer de unga utveckla ett beteende som leder till 

att skolan blir negativ för dem. Förväntningar finns överallt i samhället. Dessa förväntningar 

skapar även en ram om hur man bör agera exempelvis beroende på kön. Det innebär även att 

människor agerar olika utifrån dessa förväntningar.
44

 Flickor och pojkar kan få olika 

förväntningar på deras beteenden i skolan på grund av detta. Dessa förväntningar finns i både i 

samhället, hemmet och skolan. Detta utgör på så sätt en risk som förhöjer en negativ inställning 

till skolan. Dessa förväntningar kan till exempel vara att flickor ska vara duktiga i skolan och att 

pojkar är stökiga. Utgår alla från dessa förväntningar kommer även eleverna börja tro på dem 

och därmed förändra sitt beteende efter vad förväntningarna säger. Samhällets normer och 

värderingar kan därmed ha en stor påverkan på elevernas inställning till skolan. 

Samhällets normer kan skapa en förväntan hos läraren som sedan speglar denna på sina elever. 

Synsättet där förväntningarna påverkar prestationerna kallas Pygmalioneffekten. Denna effekt 

kan både förbättra och försämra elevernas inställning till sig själva och till sina prestationer. Det 

som förväntas av eleven kan bli ett mål som eleverna strävar efter att uppfylla. 

Pygmalioneffekten kan leda till att en självuppfyllande profetia sker.
45

 Detta innebär att den 

förväntningen som lärarna har på eleverna inte behöver överensstämma med verkligheten. Enligt 
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Rosenthal och Jacobson är det både ökad risk och chans med Pygmalioneffekten. Elever som 

förväntas vara duktiga får en ökad möjlighet och elever som förväntas svårigheter med skolan får 

en ökad risk.
46

 Detta kan kopplas till dagordningsteorin som lyfter fram vilka ämnen som 

uppdateringarna sker om. Handlar dessa ämnen om till exempel ”pojkkrisen” kan det påverka 

lärarnas förväntningar kring pojkar och dess kunskaper. Belyser man det som en kris i media kan 

det till slut uppfattas som en kris enligt teorin om CNN-effekten.        

Skolans miljö och hur man bör uppträda skiljer sig till stor del från den privata sfären. Problemet 

med detta blir enligt Allwood en konflikt för barnen och deras beteende. Stora skillnader mellan 

hemmet och skolan kan leda till ett oönskat beteende av eleverna enligt skolans regler.
47

 Stora 

skillnader kan innebära en konflikt för eleverna och försvårar deras anpassningsprocess. Detta 

innebär att det som diskuteras i hemmet ofta bearbetas inom skolan. Elever vilkas föräldrar har 

en negativ inställning till skolan kommer även de att kunna ta med en liknande inställning. Detta 

bygger på familjens makt att kunna påverka barnens åsikter, både till det positiva och till det 

negativa. Skolans betydelse skiljer sig åt beroende på bland annat familjens livssituation och 

därmed vikten av utbildning.
48

 I vissa familjer uppfattas utbildning som onödigt och målet är 

arbete och i andra familjer uppfattas skolan som en grundläggande faktor för att klara sig i 

samhället. Familjens antingen positiva eller negativa inställning till utbildning och skolan 

påverkar de ungas inställning och därmed även deras resultat.
49

 De egna upplevelserna inom 

familjen kopplat till skolan kan få en betydande roll gällande elevens engagemang och öppenhet 

för kunskap. Det är dock inte endast familjens inställning till utbildning som påverkar de unga. 

Det finns skillnader mellan utbildningsnivå och inkomst. Detta innebär ett problem eftersom 

risken att elever där familjerna har en lägre utbildningsnivå missar utvecklande diskussioner 

ökar.
50

 Enligt Gärdenfors finns det en aspekt som är avgörande för utveckling. Det krävs att 

människor samtalar med varandra. Samtalet utvecklar människors tänkande och förståelse för 

andra. Enligt Gärdenfors är det den viktigaste aspekten för lärande.
51

 I familjer som har en vana 

att diskutera och samtala blir det därmed en fördel för de eleverna. Samtalen kan öka intresset för 
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att engagera sig inom samhällsutvecklingen och politiken. Det finns studier som visar att 

politiskt intresserade förbrukar mera nyheter.
52

 En person som förbrukar mycket nyheter ökar 

även chansen att skapa en kritisk bild till det som man läser samtidigt som de blir upplysta om 

olika synsätt och tolkningar.            

Barns och ungas värderingar bygger främst på familjens synsätt. Detta synsätt får dock 

konkurrens när barnen uppnår en viss ålder. Skolan har en stor makt att påverka. Enligt 

Oscarsson har även media en väldigt stor makt till att påverka de ungas åsikter, synsätt och 

värderingar.
53

 Tiden när unga börjar använda medier skapar en ingångsport till att deras egna 

värderingar börjar vägas gentemot andras. Det finns en stor mängd av material som både 

bekräftar samt tar avstånd från olika sorters åsikter. Detta skapar även öppningen till en viktig 

diskussion enligt Lievrouw och Livingstone. Hanteringen och bemötandet gällande ungas 

tillgång på åsikter, internetsidor och material som är skadliga enligt våra samhällsnormer i 

relation med material som utvecklar våra unga i en positiv riktning.
54

 Den stora mängd material 

som finns tillgängligt kan innebära en svårighet att hantera för läsaren oavsett ålder. Svårigheten 

bygger på att aktiva val måste genomföras såsom exempelvis vad som är information och vad 

som är någons åsikter.
55

 Detta är något som alla personer med tillgång till material måste göra på 

grund av att annars riskerar man att tillgodogöra sig felaktiga uppgifter.  

Bergh beskriver att debatten som råder i media får stora konsekvenser på skolan. Media kan 

påverka genom mycket publicering kring exempelvis hur undervisning ska bedrivas, vilket 

material som ska användas och hur lärarna ska agera som kan leda till att stora förändringar 

genomförs.
56

 De krav och synsätt som framställs i media har en tendens att påverka människors 

inställning, antingen positivt eller negativt. Dock finns det en risk att skolor genomför för stora 

förändringar trots att det inte finns någon gedigen undersökning och forskning kring 

förändringen. Detta kan innebära att en specifik aspekt blir modern och får mycket publicitet i 

media. Forskning tar dock tid och kan inte genomföras lika fort som en mediegranskning. Ett 

stort mediepådrag kan leda till att skolorna agerar trots bristen på forskning. Skolorna i dagens 

samhälle är beroende av ett gott rykte och att eleverna söker sig till deras skolor. Risken att 
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framstå som motståndare till nytänkande och nya idéer kan vara en risk som skolorna inte är 

beredda att ta. Debatten som råder i media kan därmed få stora effekter samt en direkt påverkan 

på elevernas utbildning.  

Det är inte endast uppdateringar som påverkar människor. Enligt Gärdenfors har sammanhanget 

en avgörande roll.
57

 Det sammanhang som läsaren befinner sig i tillsammans med artikelns 

innebörd kan därmed kombinerat påverka åsikter och värderingar. Beroende på vilket 

sammanhang personen befinner sig i gällande exempelvis skolan kan därmed en relation mellan 

artikeln och personens verklighet skapas. Som tidigare nämnts ökar läsarens medvetenhet kring 

ett ämne då de kan känna igen sig i det som artikeln behandlar. Förknippas skolan som något 

negativt kommer därmed de artiklar som belyser skolan ur en negativ synvinkel bli mera 

intressanta för de läsarna. 

Medias makt och möjlighet att välja ut de ämnen som får stor publicitet kan påverka bland annat 

elevernas inställning till skolan kommer att beskrivas djupare i kapitlet om teoretiska 

utgångspunkter. Det kommer att lyftas fram genom CNN-effekten och dagordningsteorin.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

En undersökning kan utvecklas och fördjupas på många olika sätt. Genom att använda teorier 

skapar man möjlighet att upptäcka och förstå olika fenomen. Anledningen till att teorier bör 

användas är därför att det kan skapa en förklarande bild av den undersökta situationen.
58

 Teorier 

kan därmed ge olika förklaringar på fenomen samt även bekräfta eller dementera analysen av 

resultatet. Olika teorier kan även leda till att analysen får stöd från flera synsätt och därmed 

bekräftar dessa analyser. De teorier som kommer att användas i denna uppsats är CNN-effekten 

och dagordningsteorin. Målet med dessa teoretiska utgångspunkter är att de ska skapa en 

möjlighet att förstå om och hur människor påverkas, fungerar och är beroende av media, 

samhället och skolan. Anledningen till att dessa två olika teorier valts ut är på grund av att de kan 

ge en större variation och skapa en bredare medvetenhet kring detta ämne. Enligt Jacobsen krävs 

det mer än en teori för att kunna uppnå högre kunskap. Endast en teori skapar inte möjlighet att 
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fördjupa förståelsen inför det som man undersöker.
59

 De två utvalda teorierna har därmed valts ut 

för att bredda och skapa olika infallsvinklar på skolan och hur de framställs i media. CNN-

effekten och dagordningsteorin behandlar bland annat medias makt och hur de kan påverka både 

människor och politiska beslut.     

4.1 CNN-effekten 

Teorin om CNN-effekten kan beskrivas med medias möjlighet att påverka. De kan genom bilder, 

texter och filmer användas till att påverka och försöka att styra politiska beslut. Medias påverkan 

beskrivs ofta i samband med krissituationer. I de fallen kan medias påtryckningar tillsammans 

med rädslan för politiker att förlora sin status leda till att snabba ogenomtänkta beslut 

genomförs.
60

 Beslut som inte bearbetas tillräckligt innebär att de kommer att genomföras utan 

den förberedelse som krävs. Befolkningen samt politikerna kommer inte att kunna agera på det 

bästa sättet utan får endast agera spontant.
61

 Press från många olika medier och krav på att agera 

kan vara en anledning till att snabba beslut fattas. Beslut som möjligtvis kan leda till en negativ 

konsekvens. Dock kan politikers rädsla för att förlora makten leda till att medias möjlighet att 

påverka ökar. 

Teorin har många gånger använts som förklaring gällande humanitära kriser. Det framkommer 

då samband mellan hur länder agerar och hur deras medier framställer nyheterna.
62

 Denna teori 

bygger därmed på att media har en stor möjlighet att påverka. Robinsson beskriver det som att 

politiken kan styras utav media.
63

 Många artiklar och inslag om skolan skulle därmed kunna vara 

en av flera anledningar som innebär att politiker tvingas genomföra eller avstå förändringar på 

grund av medias möjligheter att påverka och dess effekter. Politiska ageranden och 

beslutsfattande inom skolan grundar sig i många olika anledningar. Medias alarmerande 

uppdateringar om skolan kan vara en av flera anledningar som påverkar de politiska besluten. 

Möjligheten för media att kunna påverka hur hjälpinsatser bör fördelas leder även till att 

sambandet mellan inhemska politiska beslut och media stärks. Trots att detta främst gäller 
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krissituationer kan man anta att det finns liknande samband även inom beslut gällande skolan. 

Hur skolan framställs i media är utifrån denna teori en intressant aspekt att undersöka.      

Livingston beskriver att media kan använda sig av negativa situationer för att öka intresset hos 

människor. Genom att ständigt beskriva situationer negativt kan intresset öka och medias 

kontroll över den allmänna åsikten kan styras.
64

 Kritik kan vara en del som får större utrymme 

inom media på grund av att det leder till ett ökat intresse hos läsarna. Risken finns därmed att det 

blir flera artiklar som lyfter fram det negativa än det positiva.   

4.2 Dagordningsteori 

Dagordningsteorin bygger på medias makt och kontroll över politiken samt över samhället. Detta 

sker genom att media genomför medvetna val kring vad som ska publiceras och inte. De frågor 

som anses inneha mest betydelse blir de som får störst fokus i media. Detta påverkar den 

information som människorna får och blir grundpelaren vilka ämnen som allmänheten bildar 

åsikter om.
65

 Information som läsarna tar del av kan vara anledning till att människor har åsikter 

kring specifika händelser. Media producerar den information som människorna matas med och är 

därmed skaparna av vad läsarna ska bilda sig åsikter om.
66

 De ämnen om väljs ut till att 

publiceras om anses vara av stor vikt och enligt dagordningsteorin kan det påverka vad läsarna 

skapar sig en åsikt om.  

McCombs beskriver flera fall där medias publicerade material inte endast inneburit en 

uppmärksamhet för allmänheten utan även varit grunden till kriser.
67

 Ständigt spänt och 

krisinriktat material kan därmed innebära att människor tror sig vara med om en krissituation 

trots att en sådan inte pågår. Ett sådant fall är till exempel då våldsstatistiken rapporterades 

genomgå en markant ökning. Stor medierapportering av detta innebar att tydliga samband mellan 

dessa rapporter och minskad inflyttning till staden uppdagades.
68

 I detta fall kan man därmed se 

tydliga tecken på att media kan påverka vad människor skapar sig åsikter om.  

Personer eller händelser som får stort fokus i media leder även till att människorna bildar sig en 

uppfattning kring detta. McCombs beskriver det som när människor bildar sig en uppfattning 
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kring en offentlig person.
69

 Detta görs på grund av att media har skapat en tillräckligt stor 

medieuppdatering kring detta och därmed leder det till åsikter hos människorna. Media blir 

ingången till att få kunskap och förståelse för de saker som sker utanför ens absoluta närhet.
70

 

Viktiga händelser kan därmed ha en ökad möjlighet att nå ut till flera människor tack vare media. 

Dock är det dagordningen som styr vilka nyheter som kommer att publiceras och av den 

anledningen är det dessa som människor kommer bli medvetna om. Frågeställning två och tre 

blir därmed intressant att undersöka utifrån denna teori.    

5. Resultat och analys 

I denna uppsats är det artiklarna och dess innehåll som har undersökts. Det material som det 

genomförts beräkningar på kommer tillsammans med tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna att skapa en analys. Genom denna analys är förhoppningen att kunna besvara 

hur media framställer skolor. Bilaga 1 skapar en tydligare bild gällande hur media kan påverka 

elevernas motivation beroende på hur specifika ämnen framställs i media. En skola som antingen 

är bra eller dålig kan framställas både positivt eller negativt i media. Den framställningen kan i 

sin tur påverka elevernas inställning till skolan och därmed även deras motivation. Budskapet i 

bilaga 1 är att oavsett om det är en bra eller dålig skola så kan positiva och negativa artiklar om 

skolan vara en anledning till att motivationen förändras.      

5.1 Hur framställs skolan i media? 

Den första frågeställningen som undersöktes var hur skolor framställs i media. Detta 

genomfördes genom att undersöka artiklar som framställde skolan som positiv, negativ eller 

blandad. De kategorier som användes för sökningen var betyg, elever, lärare och skola. Totalt 

bestod materialet av 247 artiklar. Dessa artiklar uppfyllde kraven för att användas till 

undersökningen.  

De 247 artiklarna delades in i positiv, negativ eller blandad kritik. Uppdelningen av dessa 247 

artiklarna visade att 90 stycken var positiva, 121 var negativa och 36 artiklar var blandade. Antal 

negativa artiklar om skolan var dominerande.  
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Diagram: Procentuell uppdelning av artiklarnas framställning av skolan. 

 

En anledning till att det kan vara en större del negativa artiklar kan bero på medias sätt att 

försöka öka intresset och därigenom få flera läsare. Media arbetar för att göra läsarna 

uppmärksamma och intresserade. Det krävs dock att rubriker och det som skrivs sticker ut och 

kan skapa en reaktion för att få flera läsare. En negativ artikel kan göra det möjligt eftersom det 

kan skapa en sensation, och samtidigt som att läsarna känner igen sig förbättras oddset att 

artikeln publiceras och får ökat läsarantal.  

CNN-effekten innebär att media kan påverka vart det politiska fokuset hamnar på grund av dess 

makt. Media blir en arena för politiker och medborgare att föra dialoger och visa olika synsätt 

kring ämnen. Det är även via media som människor har möjlighet att framföra sina åsikter 

oavsett om de är positiva eller negativa. Det som publiceras i media kan påverka politiken men 

som tidigare nämnts finns vissa krav för att vara lämpliga att publicera. Ett av kraven är att 

människor ska ha en igenkänningsfaktor i det som man skriver om. Många kan relatera till 

skolan som ämne på grund av att det är obligatorisk skolgång. Detta kan vara en anledning till att 

många artiklar publiceras om skolan. En annan anledning till att det publiceras kan därmed 

tänkas vara på grund av att man vill fånga politikernas uppmärksamhet till att genomföra en 

förändring. Kommunikationen mellan politiker och medborgare sker via medier och kräver 
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därmed att olika synsätt lyfts fram. Flera åsikter och synsätt leder till en större chans till att 

förbättra samhället. I detta fall finns det ett relativt jämnt antal artiklar med positiv eller negativ 

vinkel. Dock är det en stor avvikande del där man både lyfter positiv och negativ kritik i samma 

artikel. CNN-effekten kan öka medvetenheten kring specifika ämnen genom publicering av 

material. Det kan till exempel vara ett ämne som ”pojkkrisen”. Pojkkrisen innebar att pojkar 

generellt sett får sämre betyg i skolan. Uppmärksamheten kring detta skapar en medvetenhet 

samtidigt som det kan skapa en Pygmalioneffekt hos lärarna. Lärarna kan förvänta att pojkarna 

ska prestera sämre än flickorna i skolan och påverkas på så sätt av det som publiceras i media. 

Genom att återgå till bilaga 1 kan man uppfatta en förtydligad bild över hur elevernas motivation 

förändras på grund av det som skrivs i media.  

De artiklar som publiceras skapar en möjlighet för läsaren att bli uppmärksam kring det specifika 

ämnet. Enligt dagordningsteorin styr media vilka ämnen som det ska publiceras o och därmed 

vilka ämnen som läsarna ska skapa sig åsikter om. Stor publicitet om ett ämne kan leda till att 

läsarna skapar sig åsikter till antingen det positiva eller negativa. Problemet med detta är i de fall 

där endast ett synsätt presenteras. Risken att läsaren förbli omedveten kring andra synsätt ökar då 

tidigare forskning visar på att människor tenderar att endast läsa de artiklar som känns bekanta 

med de egna åsikterna. För att få en ökad bredd borde artiklar med blandad kritik publiceras. 

Anledningen till detta är på grund av att läsaren ges möjligheten att upptäcka olika synsätt utan 

att behöva läsa många olika artiklar. En artikel som endast publicerar en positiv eller negativ 

vinkel riskerar att utesluta andra alternativ för läsaren.  

I teorin om CNN-effekten beskrivs risken med negativ kritik som publiceras av media. Det finns 

en risk att stor negativ kritik kan leda till att människor endast uppfattar det negativa. 

Problematiken om endast det negativa framhävs är att politiker kan tvingas genomföra 

förändringar som inte nödvändigtvis skulle leda till det bättre. Det som publiceras av media kan 

framställas som en krissituation trots att det saknas grund för detta. Skolans framställning i 

media kan därmed uppfattas som negativ på grund av att den största delen av artiklarna är 

vinklade åt det hållet. Det bör dock observeras att verkligheten inte behöver överensstämma med 

medias sätt att beskriva den. Den synvinkel av ett ämne som publiceras mest får en större 

möjlighet att påverka människors åsikter. Detta kan gälla både åsikter om människor, händelser, 

lagändringar och politiska beslut. En aspekt som framställs negativt inom 
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utbildningsverksamheten genom media kan få stor genomslagseffekt. En fungerande skola som 

får negativ kritik riskerar att endast uppfattas som negativ. Detta kan i sin tur påverka elevernas 

inställning och motivation till skolan och utbildning. Dock är det viktigt att vara medveten om att 

detta endast är en aspekt kring politiska beslut som genomförs i skolan. Politiska beslut gällande 

skolan har alltid många orsaker och det bör finnas i åtanke att teorin om CNN-effekten endast 

lyfter fram en möjlig aspekt.    

Det materialet som använts i denna undersökning skapar en bild av hur media framställer 

skolorna. Den största delen pekar på en negativ bild av skolan och dess verksamhet. Detta väcker 

frågor kring om den negativa bilden bygger på verkligheten eller om den är störst på grund av 

medias publicering. Det negativa materialets mängd kan även bero på människors försök att 

påverka politiken och samhällsutvecklingen. Media skapar en kommunikation mellan 

medborgares åsikter och politiska beslut. Genom att framföra de negativa tolkningarna och 

åsikterna finns möjligheten att politikerna byter fokus till det som får stort medieutrymme. Dock 

kan man anta att denna strategi bygger på ett missnöje kring det specifika ämnet. Detta kan 

därmed vara en anledning till att den negativa bilden av skolan är störst. Utvecklingen av 

samhället och i detta fall utbildningsverksamheten kan påverkas av media. Framställs det i media 

att till exempel det genomförs fusk på skolor gällande nationella prov kommer detta minska 

elevernas motivation att prestera.  

Den bild som framställs av skolan kan leda till många konsekvenser. Det kan öppna diskussionen 

för en verksamhet som behöver förändring. Samtidigt kan den negativa bilden användas för att 

utmana de mönster som finns inom skolverksamheten. Den negativa och positiva kritiken kan 

användas för att skapa en debatt som tillåter nya synsätt, idéer och metoder för att förbättra 

verksamheten. Det får dock inte utesluta att den negativa bilden har flera artiklar och får därmed 

större uppmärksamhet. Trots det krävs en öppen diskussion med många åsikter för att kunna 

utvecklas positivt. Genom en öppen diskussion kan värderingar utsättas för andra synsätt och 

människor kan utveckla sitt synsätt och tolkningar.  

Politiska beslut som genomförs på grund av medias uppdateringar riskerar dock att inte vara 

tillräckligt underbyggda och sakna viktiga delar för att fungera. Snabb uppdatering och krav på 

åtgärder kan leda till att ogenomtänkta politiska beslut antas. Leder dessa beslut till en negativ 
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eller positiv konsekvens kan det innebära att elevernas utbildningssituation påverkas och även 

elevernas inställning och motivation till skolan.   

Artiklarna som innehar blandad (positiv och negativ) kritik var dock endast 36 stycken. Detta 

kan bero på medias krav gällande publicering. En artikel som framställer skolan både positivt 

och negativt kan bli svårare att uppmärksamma och överraska läsaren. Dock kan den blandade 

kritiken innebära att flera läsare uppnår olika åsikter. Möjligheten att sprida en blandad artikel 

skapar en ökad källkritisk artikel. Det låga antalet blandade artiklar kan dock indikera på att 

skribenterna väljer ett synsätt att skriva om och ger endast en bild av det. Bilden av skolan som 

framställs av media i denna undersökning visar dock på att den negativa bilden är störst och 

endast ett fåtal av artiklarna innehåller blandad kritik.  

Resultatet av frågeställningen: Hur framställs skolan i media? Av de 247 undersökta artiklarna 

stod 49 procent av dessa för en negativ bild av skolan. Undersökningen ger en indikation på att 

den övervägande delen av artiklarna är av negativ karaktär.               

5.2 Finns det någon specifik del av skolan som får större uppmärksamhet? 

Den andra frågeställningen som undersöktes var om det finns någon specifik del av skolan som 

får större uppmärksamhet? Detta undersöktes genom att dela in artiklarna i de olika kategorierna 

och därefter undersöka om någon av dessa utmärktes genom mera publicitet än de resterande 

kategorierna. Undersökningen delades in i fyra olika kategorier betyg, elever, lärare och skola. 

Kategorierna jämfördes gällande antal artiklar i förhållande till varandra och då framkom det om 

någon av dessa fick större uppmärksamhet.  

Av de 247 artiklarna som kunde användas i denna undersökning var det kategorin betyg som fick 

minst uppmärksamhet då endast tio artiklar handlade om betyg. Detta följdes av 35 artiklar 

gällande skola. De två sista kategorierna fick dock en större uppmärksamhet i media och 90 

artiklar publicerades gällande elever. Slutligen fick kategorin lärare den största 

uppmärksamheten med 112 publicerade artiklar. 

 

 

 



30 
 

Diagram: Antal artiklar/kategori 

 

Uppmärksamhet i media tyder på att ämnet är av stor betydelse. Mer uppmärksamhet innebär 

därmed ökad betydelse. I denna undersökning framkommer det att kategorin lärare fick störst 

uppmärksamhet genom att publicera 112 olika artiklar om detta ämne. Det finns en risk att 

övriga kategorier får minskad uppmärksamhet av både media och läsarna på grund av bland 

annat igenkänningsfaktorn. Stor mängd information om ett ämne kan innebära en grundkunskap 

hos läsarna vilket kan öka läsarantalet kring ämnet. Problematiken kring detta bygger på det 

minskade utrymmet som ges åt övriga kategorier. Detta kan tolkas av läsaren som att kategorin 

som publiceras mest även är den viktigaste. Utbildningsverksamheten kanske har behov av att 

genomföra vissa förändringar i någon av de mindre omdebatterade kategorierna men på grund av 

medias makt så gör man endast förändringar i de mera omskrivna kategorierna. CNN-effekten 

tyder på att media kan påverka de politiska besluten genom att styra över vad som får 

uppmärksamhet inom media. Sprids det genom media att det är en kris inom lärarsektorn 

kommer läsarnas uppfattning byggas på denna informationsspridning. Uppdateringar om till 

exempel lärarnas svåra arbetssituation och låga löner som beskrivs i media kan vara en anledning 

till att färre väljer att utbilda sig till lärare. Media påverkar människors inställning och befäster 

uppfattningarna. Detta kan till exempel leda till en negativ spiral där färre människor utbildar sig 
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till lärare och fler outbildade få ta över jobben. Negativa artiklar om detta riskerar att påverka 

människor åsikter och värderingar om skolan. Eleverna kan höra sådana åsikter både från hem 

och genom media vilket kan påverka deras inställning till läraryrket. En inställning som bygger 

på att läraren inte är utbildad samt okvalificerad kan förändra elevernas motivation till 

utbildningen.  

Dagordningsteorin belyser att det ämne som får störst uppmärksamhet kommer anses som 

viktigast. Det betyder att media kan genom publicering av artiklar styra åt vilken debatt som får 

mest uppmärksamhet. De två kategorier som flest artiklar handlar om är lärare och elever. 

Utifrån undersökningen finns det ett tydligt samband med att människor får mer uppmärksamhet 

än specifika objekt. Av de 247 artiklar som undersökts behandlade 202 artiklar människor. Beror 

detta på att betyg och skolan inte väcker tillräckligt starka känslor för att publiceras enligt 

media? Eller beror det på att lärare och elever är ett viktigt ämne som behöver diskuteras för 

utvecklingen av utbildningsverksamheten? 

Problematiken som uppstår gäller de fåtal artiklar som behandlar betyg och skola. Ett ämne som 

får stor uppmärksamhet i media anses mera viktigt. Detta leder till att de ämnen som inte får 

uppmärksamhet förlorar sin status och kan anses vara utan betydelse. Kategorin betyg och skola 

kan uppfattas som mindre betydelsefulla på grund av de fåtal artiklar som publicerades inom 

dessa kategorier. Risken blir att elevernas inställning till betyg och skola förändras på grund av 

avsaknaden av uppmärksamhet i media. En förändrad inställning till betyg och skolan kan även 

leda till konsekvenser gällande elevernas motivation. Medias uppmärksamhet kring specifika 

ämnen kan vara en aspekt som kan påverka elevers motivation.    

Publicitet kan användas och utnyttjas på olika sätt. Det kan till exempel användas för att stärka 

politiska beslut man som försöker rösta igenom. Stor publicitet kan leda till att människor röstar, 

ändrar inställning och medverkar i utvecklingsprocessen på grund av den medvetenhet som ökat 

via medias uppdateringar. Publicitet kring lärare kan öka medvetenheten kring ämnet samt även 

möjliggöra att människor engagerar sig i dessa frågor. Det stora antal publicerade artiklar inom 

kategorierna lärare och elever kan innebära att människor skapar sig åsikter om detta. Detta 

resonemang kan kopplas till bilaga 1 där medias framställning av skolan utifrån olika aspekter 

påverkar människors syn av den. Elever blir påverkade av media men även av de värderingar 
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som finns i hemmet. Publiceras det mycket kring lärare och elever bidrar det till att påverka 

elevernas egen inställning och motivation till skolan och till utbildning.  

Både publicitet och avsaknaden av publicitet kan därmed innebära att människor skapar sig 

åsikter om ämnet. Debatter och möjlighet till att uttrycka sina åsikter är en viktig del av 

samhällsutvecklingen, utvecklingen av utbildningsverksamheten samt en plattform för alla 

medborgare att göra sin röst hörd. Den största delen av artiklarna kretsade kring lärare och elever 

vilket kan öka människors medvetenhet kring dessa kategorier. De andra två kategorierna fick 

dock betydligt mindre publicitet i de utvalda artiklarna. Avsaknaden av publicitet kan även den 

innebära en ståndpunkt som möjligtvis kan tyda på att dessa kategorier inte anses lika viktiga.  

De fyra kategorierna och det olika antal artiklar kan innebära att människorna åsikter kring dessa 

kategorier förändras och påverkas av media. Kategorin med lärare hade 112 artiklar vilket är en 

stor skillnad från betyg som endast hade tio artiklar. Denna skillnad kan innebära att människors 

kunskaper kring lärare är större och kategorin får minskad betydelsen inom media. Det som 

publiceras kan dock få en stor effekt och bidra till en ökad diskussion kring ämnet både inom 

media och i den privata sfären. Medias val av publicering kan styra diskussionerna på grund av 

valmöjligheten kring om det ska publiceras eller inte. Artiklarna i kategorin lärare antas leda till 

större diskussioner än betyg på grund av medias effekt och makt. I bilaga 1 kan kategoriernas 

uppmärksamhet beroende på om den är negativ eller positiv bidra till en förändrad motivation 

hos eleverna. Det kan både innebära en förstärkt motivation eller en försvagad motivation 

beroende på vilket ämne som får uppmärksamhet samt hur det framställs i media. Antalet 

publicerade artiklar om ett ämne kan därmed vara en anledning till att en förändring av elevernas 

inställning till ämnet samt som en konsekvens även påverka deras inställning till utbildning.                     

5.3 Finns det några mönster som upptäcks i undersökningen av begreppet 

skola?  

Den tredje frågeställningen som undersöktes handlade om man kunde utskilja några mönster i de 

artiklar som framkom i kategorin skola. Det användes en mall för att begränsa vilka mönster som 

skulle undersökas. De två mönster som fokuserades på var vilket ämne skriver man om och 

skrivs det av lekman, journalist eller för till exempel ett riksförbund. 
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Det som behandlades i artiklarna berörde jämlikhet, attacken i Trollhättan, föräldrarnas närvaro, 

elevernas påverkan, skolsystemets utveckling.  

Diagram: Artiklar/Ämne inom kategorin Skola 

 

Det vanligaste ämnet inom kategorin under år 2016 handlade om elevernas möjlighet att påverka 

sin skolsituation. Tolv artiklar behandlar elevers valmöjligheter och inflytande utifrån olika 

perspektiv. I artiklarna belyser man bland annat elevers valmöjlighet av skolor och 

betygsinflationen som uppstår på grund av detta. Man belyser även elevernas inflytande på 

skolan och deras möjlighet att påverka sin utbildning. I dessa artiklar lyfter man fram både det 

positiva och det negativa med elevernas valmöjlighet. Under år 2016 kan man se tecken på att 

det vanligaste ämnet i kategorin skola handlar om eleverna och dess valmöjligheter. Enligt 

dagordningsteorin får det ämne som media belyser konsekvenser. Läsarna uppmärksammas om 

ämnet och utifrån det skapar sig en uppfattning och en åsikt. Detta innebär att valmöjlighet var 

ett ämne som fick stor uppmärksamhet och därmed kan antas leda till åsikter hos läsarna. Genom 

många artiklar som belyser detta ämne utifrån olika perspektiv finns det en risk med att media 

kan påverka att elevernas motivation förändras. Konsekvenser som till exempel betygsinflation 

kan påverka elevernas inställning till skolan. Denna relation kan kopplas till bilaga 1. 

Människors åsikter påverkas av medias uppdateringar oavsett om de är negativa eller positiva.                       
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Det andra ämnet som får stort utrymme i media handlar om jämlikhet. I dessa artiklar 

behandlades både mångfald, jämställdhet och att elever inkluderas i skolan. Artiklarna som 

behandlade detta ämne var både positiva och negativa vilket kan tyda på att ett stort arbete inom 

skolan fokuserar kring jämlikhet. Det är ett ämne som får mycket fokus i media även utanför 

utbildningsverksamheten vilket därmed kan vara en anledning till antalet många artiklar kring 

jämlikhet. CNN-effekten belyser aspekterna kring medias makt och möjlighet att påverka. Media 

kan genom många artiklar och uppdateringar påverka politiska beslut och åtgärder. Många 

artiklar kring ämnet kan därmed påverka och öka de insatser som gäller det specifika ämnet. 

Kritik är ett verktyg som används för att utvecklas och är en av metoderna som leder till 

förbättring. Genom debatt kan konsekvenser belysas och nya åtgärder föreslås. Debatten öppnar 

därmed upp för en utveckling av specifika ämnen att förbättras och utvecklas. 

De tre sista ämnena som man belyser i artiklarna handlar om attacken i Trollhättan, 

skolsystemets utveckling och föräldrakontakten med skolan. Rädsla, förändringar och föräldrars 

kontakt med skolan skapar diskussioner och media uppdateringar som både är positiva och 

negativa. Enligt dagordningsteorin skapar artiklar som bygger på ett problem eller en 

krissituation en möjlighet för människor att uppfatta situationer som pågår utanför deras egen 

värld. Förutom detta skapar även artiklar en möjlighet att genomföra förändringar. Dessa 

förändringar uppstår genom diskussion med andra och kan leda till att utbildningsverksamheten 

utvecklas. Rädslan efter attacken i Trollhättan kan även ge effekter som påverkar långt efter 

händelsen på grund av medias makt. Genom att publicera händelsen är risken att läsare endast 

minns det fasansfulla som inträffade men inte vilka insatser som gjordes i samband med detta. 

Det skapar rädsla som kan sprida sig både till elever och till människor runt om i samhället. 

Negativ publicitet som får stor uppmärksamhet i medias utrymme riskerar att påverka 

verksamheten i den negativa ritningen. Ständig uppdatering om att skolan är en farlig arbetsmiljö 

kan innebära att färre människor väljer att utbilda sig och jobba som lärare. Fler outbildade lärare 

kommer minska läraryrkets status och elevernas motivation riskerar att minska på grund av detta.    

De artiklar som undersöktes visade sig beröra fem olika ämnen. Detta antas innebära att 

människors inställning till dessa ämnen blir influerade.  I vissa artiklar som undersöks står 

eleverna i fokus och detta kan påverka samt förändra deras inställning och motivation till skolan.           
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Det andra mönstret som undersöktes gällde författaren. Det som framkommer i den 

undersökningen gällde om de skrev som journalister, för privata åsikter eller om de företrädde 

exempelvis ett riksförbund. De artiklar som skrevs för privata åsikter är färre i antal än de som 

företräder ett riksförbund. Dock var den största delen av artiklarna skriven av journalister. Av de 

35 artiklarna som undersöktes stod journalister för 21 av dessa. Privatpersoner hade skrivit tio 

stycken och slutligen hade representanter för riksförbund skrivit fyra artiklar.  

Det stora antalet artiklar skrivna av journalister behöver inte skapa ett problem eftersom det är 

deras jobb att skriva och rapportera om olika händelser. Problematiken kan uppstå i de fall där 

organisationen vill påverka opinionen kring ett ämne. Krav från organisationen kan leda till att 

journalister skriver om ämne på ett specifikt sätt.   

Åsikter som uttrycks av en person med anknytning till ett riksförbund kan ge vissa indikationer. 

Det kan tyda på att personen representerar fler åsikter och inte endast sina egna. De artiklarna 

kan därmed få en ökad trovärdighet. Anledningen till detta kan bero på att läsaren uppfattar 

representanter från riksförbunden som kompetenta och som kan få medhåll av den största delen 

av lärarkåren. En representant från ett riksförbund kan därmed få ökat förtroende än en privat 

person. Dock kan en lärare skapa en igenkänningsfaktor i sitt skrivande genom deras 

gemensamma arbetssituation. Beroende på vem som skriver kan man därmed skapa en 

uppmärksamhet från läsaren och öka chansen att artikeln får flera läsare. En artikel kan skapa 

bestående åsikter enligt dagordningsteorin. Detta innebär att en artikel som lyfter fram ett 

problem tillräckligt många gånger kan leda till att människor bilda sig en permanent uppfattning 

kring ämnet. Publiceras tillräckligt många artiklar om exempelvis lärarnas arbetsvillkor kommer 

läsaren att känna igen ämnet och slutligen utgå från medias uppdateringar för att bilda en egen 

åsikt.   

Några av de mönster som upptäcktes i undersökningen av kategorin skola gällde ämnen och 

författare. Det ämne som flest skrev om behandlade elevinflytande utifrån olika aspekter. 

Gällande författaren representerade journalister den största delen.  
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6. Diskussion 

Frågeställningarna som denna undersökning utgick ifrån var: 

- Hur framställs skolan i media? 

- Finns det någon specifik del av skolan som får större uppmärksamhet? 

- Finns det några mönster som upptäcks i undersökningen av kategorin skola?  

Dessa besvarades genom att undersöka artiklar som uppfyllde specifika kriterier. Den första 

frågeställningen besvarades med att flest artiklar framställde skolan negativt. Detta kan bero på 

att man vill genomföra förändringar och därmed framställer man skolan negativt. Det kan även 

tyda på att krav ska uppfyllas för att få publiceras. Ett av de kraven är sensation och det innebär 

att det ska vara en överraskning för läsaren och genom detta uppmärksamma fler personer. Det 

finns därmed en risk att negativa artiklar uppfyller sensationskravet lättare än en positiv artikel. 

Den andra frågeställningen visar ett tydligt övertag gällande artiklarna inom kategorierna lärare 

och elever. Detta kan bero på att dessa kategorier behandlar den mänskliga aspekten. Artiklarna 

kan genom en koppling till andras situationer nå ut till flera läsare genom igenkänningsfaktorn. 

Kategorin lärare har 112 publicerade artiklar och därmed det hösta antalet. Detta följdes av 

kategorin elever som hade 90 publicerade artiklar. Lärare och elever fick betydlig större 

uppmärksamhet i artiklarna än betyg och skola. En tolkning av att kategorin lärare och elever får 

större antal publicerade artiklar kan bero på att det berör de mänskliga faktorerna. Dessa 

kategorier behandlar människor i skolmiljön vilket kan leda till större uppmärksamhet än en 

myndighetsutövning. Människors behov, arbetssituation och utbildningsmiljö är viktiga aspekter 

som läsare kan relatera till oavsett om de finns inom utbildningsverksamheten eller inte. 

Anledningen till att kategorin lärare uppnår ett högre antal läsare kan bero på att skribenten 

vänder sig till denna kategori på grund av att få flera läsare. Risken med att skriva om elever är 

att inte tillräckligt många uppnår en igenkänningsfaktor och därmed inte läsare artikeln. Genom 

att skriva om lärare finns en högre chans att flera läser artikeln och ökar dess betydelse. 

Skillnaden mellan antal artiklar inom kategorin lärare och elever är liten och det kan tyda på att 

den mänskliga aspekten är den som uppmärksammas till största del i artiklarna.  

Den tredje frågeställningen gällande mönster visade att det fanns ett fokus gällande jämlikhet 

och elevinflytande kring de ämnen som behandlades i kategorin skola. Under 2016 fokuserar 
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artikelskribenterna kring olika faktorer för att uppnå eller bekräfta att skolan jobbar för 

jämlikhet. Det är även stort fokus på elevernas möjlighet att påverka och styra sin utbildning. 

Människors medvetenhet kring jämlikhet, alla likas värde och möjligheten att styra sin vardag är 

ämnen som uppkommer i skolan på grund av samhällets påverkan. Artiklar som behandlar 

ämnen som uppfattas som viktiga inom samhället kan även leda till att skolan uppfattas som 

nytänkande och att man strävar efter att utvecklas. Dock kan dessa artiklar även tyda på att 

skolan behöver utvecklas i dessa aspekter och därmed är anledningen till det stora antalet artiklar 

som publicerats inom dessa ämnen.  

Det andra mönstret som framkommer gällde skribenten. Artiklar skrivs och publiceras till största 

del av journalister som genomför intervjuer. Journalister arbetar med att publicera och detta 

förstärker det faktum att de står för flest antal artiklar. På grund av att journalister arbetar med 

detta kan det tolkas som att journalister har större trovärdighet än privatpersoner och personer 

som skriver för riksförbund. Det är dock viktigt att inte glömma att det finns yttre faktorer som 

påverkar journalistens jobb. En journalist kan bli påverkad och kontrollerad av till exempel 

tidsbristen, vilket kan påverka kvalitén på och trovärdigheten av artikeln. De artiklarna som 

skrevs av privatpersoner var endast ett fåtal. Läsare kan uppleva en ökad trovärdighet kring en 

journalist än en privatperson trots att de endast företräder en persons åsikter. Journalister behöver 

uppfylla sensation och identifikation. Detta kan innebära att journalister väljer att skriva om 

ämnen som uppfyller detta. Det som diskuteras och debatteras om i samhället för tillfället kan 

därmed bli ett ämne som skrivs om även i skoldebatten. Samhällets intresse kan styra vad som 

skribenten fokuserar på för att uppmärksamma flera läsare. Läsare har en tendens att läsa det som 

överensstämmer med sina egna åsikter. Artiklar som gör detta ökar därmed möjligheten till flera 

läsare.  

De tre frågeställningarna är alla kopplade till att elevers motivation förändras. Dessa faktorer 

påverkar på olika sätt bland annat utbildningen, lärares inställning, elevers inställning och 

samhällets förväntningar på skolan. Genom de artiklar som publiceras, vem som är skribenten 

och vad de behandlar kan människors syn på skolan påverkas. Tankar som väcks till liv i artiklar 

och sprids via samtal både i hemmet och via nätet kan leda till stora konsekvenser. Detta skapar 

människors värderingar och åsikter. Elever får till stor del sina åsikter från hemmet. Tolkningar, 

synsätt och åsikter som publiceras på nätet kan få stora konsekvenser för elevernas inställning 



38 
 

och motivation. Framställningen av skolan i media kan därmed få stora både positiva och 

negativa effekter på eleverna.       

Frågeställningarna besvarades genom att undersöka artiklar utifrån olika aspekter och synsätt. 

Syftet med undersökningen är att upptäcka hur skolan framställs i artiklar.     

I alla undersökningar finns det svårigheter och begränsningar som behöver beaktas. Denna 

undersökning utgick från artiklar och för den första frågeställningen genomfördes en indelning 

av dessa som positiva eller negativa. Problematiken kring detta bygger på den subjektiva 

tolkningen. Personer kan tolka samma artikel på olika sätt och därmed finns risken för ett annat 

resultat. Genom att skapa en trestegsmall är målet att minska risken för den subjektiva 

tolkningen och endast fokusera på artikelns budskap.  

Denna undersökning utgår även från en kvantitativ metod för att besvara två av 

frågeställningarna. Användandet av den kvantitativa metoden innebär att man inte får en 

fördjupad syn och förklaring på de subjektiva åsikterna som finns gällande ämnet. Den 

kvantitativa metod tillåter endast ett material som kan genomföras uträkningar på och utifrån 

dessa skapa tolkningar av materialet. Dock skapar denna metod en större möjlighet att uppnå en 

generell bild av skolan och hur den framställs. Problematiken kring att den individuella 

tolkningen inte framkommer accepteras på grund av de möjligheter som uppnås vid användandet 

av den kvantitativa metoden. Den metod som används i denna uppsats är utvalda på grund av att 

de kan besvara frågeställningarna och visa hur skolan framställs i artiklar. 

Utifrån det resultat som framkommit i denna undersökning skapas ytterligare frågor och 

funderingar som kan behandlas i vidare forskning. Organisationers påverkan och makt är ett 

ämne som kan undersökas och genomföras vid vidare forskning. En aspekt som väcks är 

organisationers förmåga att påverka att beslut tas för att en specifik förändring sker. Denna 

vidare forskning skulle kunna undersöka organisationers möjlighet att påverka skolan och 

utbildningen.     

Vi tror på den värld vi ser. Utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna 

förstärker det tolkningen om att materialet som publiceras kring skolan påverkar elevernas 

motivation och inställning till skolan. Artiklar påverkar genom vem som skriver, vad de skriver 

om samt hur artiklarna vinklas till positiva eller negativa. Artiklarnas framställning av skolan 
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påverkar läsarnas uppfattning om skolan. Den behöver inte alltid vara sann men upprepas det 

tillräckligt många gånger finns risken att den blir trodd. Medias och journalisternas makt över 

läsarnas åsikter kan därmed innebära stora konsekvenser för skolan och utbildningsverksam-

samheten. Det finns många faktorer som påverkar skolan och utbildningsverksamheten. Medias 

möjlighet att påverka genom exempelvis publicerade artiklar kan därmed vara en anledning som 

förändrar skolan.  
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Bilagor 
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