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Vad är bildning och vem är egentligen bildad var frågorna som inspirerade till denna studie. 
Bildningsdiskursen har en lång tradition bakom sig vilket inneburit en mångtydighet i 
begreppets betydelse. Debatterna har gått upp och ner och än idag finns konflikter som sätter 
prägel på kultur, utbildning och samhällsdebatten. Frågor som uppdagats är vad bildning 
innebär och till vilken samhällsnytta den har i en modern tid. Den digitaliserade närvaron med 
dess makt i meningsproduktion ligger till grund för att undersöka hur bildningsdiskursen ser 
ut i media. Syftet med studien var att identifiera bildningsdiskursen i två av Sveriges största 
dagstidningar vilket resulterade i att 17st artiklar ur Aftonbladet och DN valdes ut. Artiklarna 
har analyserats med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys där diskursordning, makt, 
hegemoni och identitet varit studiens teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar att bildning 
således är en kulturell diskurs, en klassdiskurs, en politisk diskurs och en identitetsdiskurs. 
 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord: bildning, diskurs, media, makt, identitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
 
 
 1. Inledning .............................................................................................................................. 1 
 2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 2 
 3. Bakgrund .............................................................................................................................. 2 
      3.1 Klassisk bildningstradition ............................................................................................. 3 
      3.2 Liberal education ............................................................................................................ 4 
      3.3 Hermeneutisk bildningstradition .................................................................................... 4 
      3.4 Bildning idag .................................................................................................................. 4 
      3.5 Bildning i media ............................................................................................................. 5 
4. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 6 
    4.1 Diskurs och diskursordning .............................................................................................. 6 
    4.2 Makt och utestängningssystem ......................................................................................... 7 
    4.3 Hegemoni ......................................................................................................................... 8 
    4.4 Identitet ............................................................................................................................. 8 
5. Metod ..................................................................................................................................... 9 
    5.1 Diskursanalys ................................................................................................................... 9 
    5.2 Kritisk Diskursanalys ....................................................................................................... 9 
    5.3 Analytiskt tillvägagångssätt  ........................................................................................... 10 
          5.3.1 Faircloughs tredimensionella modell .................................................................... 10 
    5.4 Val och avgränsningar .................................................................................................... 12 
    5.5 Över tid och texturval ..................................................................................................... 12 
    5.6 Etiska överväganden....................................................................................................... 13 
    5.7 Kritisk metoddiskussion ................................................................................................. 13 
6. Resultat och Analys ............................................................................................................ 14 
    6.1 Slutsatser av resultat och analys ..................................................................................... 21 
7. Diskussion ........................................................................................................................... 22 
8. Referenser ........................................................................................................................... 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

1. Inledning 
 
 
När jag började studera på högskolan nämndes ett begrepp jag hört flertalet gånger. Ordet var 
bildning. Min förståelse av begreppet förändrades under en termin när jag läste en kurs som 
talade mycket om bildningsbegreppet. Sedan dess har jag haft det nära och i flertalet 
sammanhang där kunskap, utbildning och bildning har nämnts i min omgivning har jag 
förstått att tolkningen av begreppet sett väldigt olika ut. Jag frågade en arbetskamrat på väg 
till jobbet vem en bildad person är. Svaret jag fick var att en bildad person är någon som kan 
lite om mycket, vet hur man beter sig socialt, har oftast mycket pengar och lyssnar på 
exempelvis klassisk musik. Efter detta blev jag nyfiken och frågade senare samma kväll några 
andra på jobbet och fick olika svar. Allt från att vara bildad är frågor om klass till något man 
är född med. En person nämnde att ”streetsmart” är slangordet för bildad. Detta väckte min 
nyfikenhet inför förståelsen av begreppet bildning och jag började även fundera på var 
föreställningarna mina arbetskamrater hade kom någonstans ifrån. 
 
Bildning används i flertalet sammanhang där innebörden av begreppet är mångtydigt. Det 
talas ofta i relationer av kunskap, utbildning och lärande men även identitet. Detta medför att 
betydelsen av bildning är kontextberoende av när, var och hur vi använder begreppet. Synen 
idag på kunskap har allt mer komma att ses som färskvara i det it-samhälle vi lever i. En 
konsekvens av det kan innebära är att det ger inte plats för den grundläggande 
bildningstanken. Frågor om hur vi ska bevara bildningsbegreppet och frågan kring bildning 
måste ställas på andra sätt då attityderna till kunskap förändrats och bildningsbegreppets 
betydelse ändrar form. Vanligast hör vi bildning idag förknippat med utbildnings särskilt vid 
högre utbildning (Segolsson, 2011). På högskoleverkets hemsida står det följande. 
 

Bildning kan förstås som kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmåga att söka 
kunskap, men även värderingsförmåga och förhållningssätt. Det handlar om förmåga att 
tänka självständigt och kritiskt. Utbildning har ett avgränsat syfte och en början och ett 
slut. Bildning däremot är livslångt och livsvitt (HSV, 2012). 

 
Vidare står det på högskoleverkets hemsida att högskolan anser att bildning är en 
kvalitetsfråga inom utbildningen. Eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande 
och reflektion. I högskolelagen anges bildning som ett centralt mål för den högre utbildningen 
men utan att använda själva begreppet i sig. Att tänka självständigt kan ses som viktigt för 
individen men självständighet är även viktigt för hela samhället om utvecklingen ska ta sig 
framåt. Att se människan som en aktiv aktör i sitt eget liv bidrar till utveckling, frihet och 
även välmående. Bildning måste även förstås som en aktiv process, där människan är en aktiv 
agent. Det handlar om viljan att förändras som person (Burman & Sundgren, 2010). 
 
Segolsson (2011) syftar i sin forskning där han tar sig an begreppet kunskap med 
utgångspunkt i bildning främst i utbildningsväsendet, att bildning har fått sin kraft och 
aktualisering i frågor just om utbildning. Segolsson menar vidare att bildning också handlar 
om attityder till kunskap i hela samhället och på så sätt är även en fråga att ställa utanför 
utbildning. Inställningen till kunskap skiljer sig åt både geografiskt och kulturellt. Det faller 
sig därför logiskt i skillnader hur man kan ställa frågor om bildning. Motsättningarna mellan 
utbildning och bildning som finns i den moderna digitala närvaro vi lever under, skapar nya 
sätt att ta del av andras information och erfarenheter. Løvlie (refererat i Segolsson, 2011) 
menar att den digitaliserade närvaron bidrar till nya perspektiv till grundidén om bildning 
vilket Segolsson tvekar inför om det kan stämma, att bildningen verkligen byter innebörd. 
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Detta ger möjlighet att diskutera vilken bildningssyn som finns i det digitaliserade samhället. 
Gustavsson (2007) menar att var bildningens avgörande moment ligger och hur människans 
förhållande till kunskap förfaller sig är en brist i de verk som funnits hittills om 
bildningsbegreppet. Det som sätter hinder för bildningens kärna är de föreställningar som 
finns i underförstådda mål av hur vi når bildning. Vem är det som sätter dessa rättesnören över 
vad bildning är idag frågar sig Gustavsson. Med utgångspunkten att bildning är viktig för 
både individ och samhälle, anser jag att bildning i högsta drag är en viktig fråga att försöka 
sig på utanför utbildningsväsendet. 
 
En stor del av vår kunskap och våra tolkningar av samhället har sitt ursprung i media hävdar 
Wiklund (2006). Det finns olika uppfattningar om medias position, men det går inte att 
undvika det faktum att media har en central betydelse. Språksättande av fenomen skapar 
mening och innebörd där meningsproduktionen bestäms utifrån vilka sammanhang fenomenet 
uppkommer i. Media har här en stark position när det gäller konstruktioner av verklighet. När 
jag slår upp begreppet bildning i NE står exempelvis följande ”… Ibland används ordet 
bildning i ytligare bemärkelse. Så hör man fortfarande talas om "bildade klasser" och "ett 
bildat uppträdande". I den seriösa debatten om bildning spelar dylika uttryck inte längre 
någon roll…” (Liedman, i.å). Här tolkar jag det som att i massmedian som kvällspressen 
pågår inte den seriösa debatten om bildning. Men om då media har en stor position när det 
kommer till våra konstruktioner av verklighet går det inte att undvika dess påverkan på 
meningsskapande av begreppet. Massmedian konsumeras av de flesta i Sverige och tidningar 
läses av miljontals människor varje dag. Här blir det därför intressant för denna studie att lyfta 
fram bildningsdiskursen i media. 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är identifiera bildningsdiskursen i dagstidningarna Aftonbladet och DN.  
 
Frågeställningarna som ska besvara mitt syfte är 
 
Hur konstrueras bildningsbegreppet i innehållet? 
I vilka kontexter återfinns diskursen om bildning? 
Vilken är den dominerande diskursen om bildning? 
 
 
 

3. Bakgrund 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bakgrund till begreppet bildning. Att lyfta fram fler 
synvinklar är ett effektivt sätt att se variationerna i bildningsbegreppet. Det är även ett utmärkt 
sätt att se hur diskursiva ramar produceras och förändras (Börjesson & Palmblad, 2007). Sista 
tvåhundra åren har en kamp pågått om hur begreppet bildning bör förstås och vad det 
innefattar. Men även diskussioner för vilka bildning är en angelägenhet (Liedman, 2001). 
Begreppets historia går tillbaka till antika Grekland och sofisternas undervisning i demokrati. 
Sofisterna värdesatte förmågan att argumentera och påverka människor utan våld där man la 
tyngdpunkten i talkonsten. Den bildade människan var alltså den som kunde tala väl. Detta 
ideal ifrågasattes av Sokrates som menade att för att undervisa i vad som är godhet behöver 
läraren förstå vad som är gott. Platon tog sedan vidare Sokrates tankar för att kartlägga för vad 
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som var gott och inte. Det retoriska bildningsidealet som fulländades av bland annat Isokrates 
och Aristoteles opponerade mot Platons filosofiska tanke, att bildning identifieras med förnuft 
och det moraliskt goda. Splittringen i dessa synsätt om bildning urskiljs i att sofisterna såg till 
medfödda anlag i uppfostran av bildning, medan Platons bildningsideal handlade om 
fulländlighet och harmoni i estik. Bildningsdiskursen har alltså redan från historiens början 
varit mångtydig då den nämns motsättningar samtidigt som den talas i parallell form 
(Ohlsson, 1984). Denna historia har utvecklat tre bildningstraditioner; den klassiska, den 
hermeneutiska och den amerikanska traditionen liberal education (Gustavsson, 2007). 
 
3.1 Klassisk bildningstradition 
Den dominerande föreställningen om bildning är den klassiska. Klassisk bildningstradition 
innefattar dimensioner från begreppets början i det antika Grekland och humanisternas olika 
uttryck genom tiden. Synen på bildning i den klassiska traditionen är tvådelad. Dels skapar 
människan sig själv i en frihetsprocess och dels finns det alltid ett ideal eller en förebild som 
strävas emot. Denna motsättning har under historien bidragit till att antingen har en kristen 
syn på bildning som en fri oändlig process dominerat eller en humanistisk tanke om att leva 
mot en förebild. Vad som varit förebilden och vad den består i har även varierat. Från början 
var idealet att leva upp till Guds bild men ju mer samhället sekulariserades övergick 
förebilderna till kulturpersonligheter som Leonardo Da Vinci eller Goethe (Gustavsson, 
2009). Den humanistiska traditionen har framförallt växt fram i sekulariserade västerländer. 
Humanismen utgår från Sokrates tanke att människan är filosofisk och reflekterande. Under 
1700 talet växte humanismen i det vi kallar nyhumanism och fick en relation även till 
upplysningen och romantiken. Människan är inte enbart förnuftig utan förenas även med 
känsla och vilja. Namnet som främst förknippas med den nyhumanistiska bildningstraditionen 
är Wilhelm von Humboldt. Humboldt byggde sina idéer om bildning utifrån Immanuel Kant. 
Humboldt förstod bildning som en process där individen utvecklas på ett eget unikt sätt. Att 
studera mycket klassiska språk, matematik, filosofi, litteratur och historia menade Humboldt 
var viktiga medel för att nå etik, moral, intellekt och estetiska förmögenheter. Först när 
individens fulla intellekt förenas till människans anlag kan människan bli bildad (Gustavsson, 
2007).  
 
Humboldts idéer och ideal institutionaliserades på universiteten i Berlin i början på 1800-
talet. När begreppet nådde Sveriges gränser spelade författarna Erik Gustaf Gejier och Esaias 
Tegnér en viktig roll i lanseringen enligt Burman och Sundgren (2010). Tegnér betonade 
vikten av att studera klassiska språk, då det öppnar upp för antik kultur och litteratur. Däremot 
bidrog detta till att skolorna präglades av döda språk och ett själsdödande som Tegnér och 
andra nyhumanister inte hade önskat. Ju mer samhället utvecklades desto mer krav kom på 
praktiska och medborgerliga utbildningar, vilket resultera i den allmänna folkskolan. 
Motstånd till detta kom med argumenten från Gejier att det skulle skapa ytliga kunskaper. Han 
menade att effekten av praktiska utbildningar skapar halvbildade människor. Med halvbildat 
folk får vi fördomar och människor som ”tror sig veta något” (Burman & Sundgren, 2010). 
Reformerna som bildades var en klassicistisk inriktad skola för eliten och en mer separat 
folkskola byggd på kristen uppfostran. I mitten av 1800-talet reformerades även universiteten 
och det nya bildningsidealet kom att handla mer om karaktärsuppfostran. En bildad människa 
ansågs vara en högstående moralisk person med ett gott omdöme. Regeringen ville sedan nå 
ut med mer bildning även till arbetarklasserna och där kom folkhögskolan att växa. Däremot 
dominerades fortfarande in på 1900-talet ett liberalt politiskt tänkande där makt och 
inflytande värderades högst. Bildning kom senare att ses som en aktivitet människor skulle 
utföra på egen hand utöver skolan. Åsiktsskillnader mellan det borgerliga och 
arbetarklassernas politik infann sig i hur bildningens innehåll skulle se ut. Men den egna 
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aktiviteten förenade dem när bildningen sågs som en inre process. Bildning var det som höjde 
individens moraliska och estetiska förmåga, där kulturarvet från sin klass förs vidare till nästa 
generation. Detta medförde en skala från högt till lågt där i botten fanns den folkliga kulturen 
och masskulturen. Högt på skalan låg den klassiska musiken och de stora författarna. Att 
kunna dra en gräns mellan högt och lågt var ett kännetecken för en bildad person. 
Bildningsidealet skapade därmed en klasskamp där socialister ansåg att skolorna lärde ut för 
mycket estetiskt krimskrams och skulle ersättas med historia och marxistisk skolning. Det nya 
bildningsidealet var en blandning av klassisk estetik och marxistisk tankegods. Det 
klassicistiska bildningsidealet skulle skrotas där skalan mellan högt och lågt skulle utplånas. 
Detta skulle göras med demokrati och jämlikhet i skolvärlden, där oavsett klass så skulle alla 
kunna nå högre studier. Däremot ansåg man att de som skulle leda den gemensamma massan i 
skolan var de från eliten som kunde överföra goda värderingar och god smak (Burman & 
Sundgren, 2010). 
 
3.2 Liberal education 
Liberal education är den amerikanska versionen eller motsvarigheten till bildning. Uttrycket 
har sin historia i latinska skolor och betyder de fria konsterna. Liberal education har sitt 
ursprung i antikens sofister. Den fria konsten i liberal education är konsten att kunna lyfta 
fram intellektuella och vetenskapliga färdigheter i studier. Idealet är att kunna räkna, skriva 
och tala men även förstå musik. I undervisningen arbetar skolorna mycket med argumentation 
och retorik. Tanken är att man arbetar i små grupper och både lärare och elever bor på skolan 
då det anses att gemenskap gynnar utbildning. Det sociala blir en stor betydelse för lärandet 
och det ska finnas ett stort utbud av ämnen som går utanför de grundläggande kunskaperna. 
En bred utbildning leder till förberedelse att kunna specialisera sig och det leder även till goda 
samhällsmedborgare. Liberal education vilar mycket på den klassiska bildningstraditionen 
men tar sig lite i olika uttryck beroende på vilken miljö den finns i. Närmsta svenska likheten 
till den amerikanska bildningstraditionen kan vi se i folkhögskolan som även den bygger på 
bred allmänbildning och social gemenskap (Gustavsson, 2009).  
 
3.3 Hermeneutisk bildningstradition 
 I den hermeneutiska traditionen är bildning den så kallade bildningsresan. Det handlar om att 
se bildning som en utresa och hemresa. Företrädaren i denna tradition är Gadamers skrifter 
som bygger på Aristoteles begrepp fronesis. Ett resonemang där människan utifrån sin 
konkreta situation tolkar sin omvärld. Därmed ger alla situationer öppenhet till en annan 
möjlig tolkning (Gustavsson, 2009). Bildning i hermeneutiken är tillägnan att möta det 
främmande och göra det till något mer bekant. Att kunna ta vår kunskap och information vi 
har till att kunna tillämpa och förstå innebörden av den. Bildning knyter alltså samman 
kunskap och handling. Genom att reflektera och vara öppen för kritiska överväganden kan vi 
nå bildningens essens. Reflekterar vi över våra vanor leder det till nya vanor och tankesätt där 
vi kan möta nya situationer och något nytt kan uppstå (Gustavsson, 2007). Gustavsson menar 
vidare att bildning tar till sin början plats i det subjektiva och personliga, där man måste 
”lämna sig själv, för att finna sig själv” (s. 40). Sedan när man är i rörelse, bör vara den vara 
fri för att sedan återvända hem till sig själv igen. Precis där är bildningens kärna när rörelsen 
knyts ihop med det subjektiva. På detta sätt pågår bildning hela tiden när vi befinner oss i nya 
situationer. Samt när vi gör tolkningar av världen utan bestämda föreställningar och fördomar 
i det vi möter. 
 
3.4 Bildning idag 
Efter andra världskriget räknade politiker med att den höjda levnadsstandarden även skulle 
höja bildnings och kulturnivån. Istället blev det en besvikelse när politikerna såg att 
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människorna hellre valde populärkultur av lägre konstkvalitet. I och med detta blev nu 
bildningsfrågan en utbildningsfråga. Det satsades allt mer på objektiv vetenskap och 
demokrati i skolorna som skulle anpassas till samhället. Detta fick hård kritik av flera 
författare då bildning fick en klyfta mellan den vetenskapliga kulturen och den humanistiska 
kulturen. Bildning avfärdades från dagordningen när skolorna togs över av kommunernas 
utbildningsförvaltningar. Universitet var längre inte exklusiva och man pratade istället om 
akademisk status i högskolevärlden (Burman & Sundgren, 2010).  Nussbaum (1997) kommer 
fram till slutsatsen i sin forskning att samhället är splittrat i två läger gällande bildningstanken 
idag. Den ena sidan tolkar bildning som friheten att tänka själv och förmågan till reflektion. 
Den andra synen är att bildning är sammanbundet med högre utbildning. Utifrån den klassiska 
bildningstraditionen lever enligt Gustavsson (2009) tre saker kvar i föreställningen. Dels att 
kunskap är en personlig förståelse, dels att bildning är en fri process och slutligen att bildning 
har en relation till allmänbildning. Många som talar om bildning idag återgår till 
nyhumanistiska traditioner vilket är det som fått utmärka bildning i utbildning. Debatterna har 
gått upp och ner i intensitet och de flesta bildningsförespråkare har lyft fram begreppet som 
motvikt till ett nyttoinriktat utbildningsväsende. Bildningens innebörd står i motsats till 
utbildning för att utbildning handlar om att nå fasta mål och resultat i form av exempelvis 
betyg, med regler för hur man uppfyller resultatet.  I bildning är det däremot det fria intresset 
och lusten lära sig nya saker som styr. Därav har bildningsbegreppet blivit utmärkande men 
var gränserna går mellan utbildning, bildning och uppfostran har varit mindre tydligt, vilket 
lett till olika förstålelser inför bildningsbegreppet (Burman & Sundgren, 2010).  
 
Det är skillnad när politiker talar om bildning i ett ekonomiskt sammanhang eller i ett 
kulturellt menar Uggla (refererat i Ekstrand & Nordin, 2007). Ekonomin har fått det största 
inflytandet och politikers talan om bildning i form av meningsfullhet samt reflektion tycks 
lysa med sin frånvaro. Ekstrand och Nordin (2007) hävdar i sin forskning att bildningens 
diskurs och det livslånga lärandet är separata diskurser trots att dessa begrepp logiskt är i 
likhet med varandra. Det livslånga lärandet talas om hur individer kan svara mot 
globaliseringens ökade krav i en utbildningspolitisk kontext. Bildningen talas om 
bildningssträvan som en individuell process i en akademisk inomvetenskaplig diskurs. 
Bildningsbegreppets essens har lyst med sin frånvaro för att sedan komma igen med debatter 
menar Burman och Sundgren (2010), och bildning tycks vara bortglömt trots högskoleverkets 
satsningar kring år 2000. Fortfarande finns idag många konflikter, spänningar och problem 
som sätter prägel på kultur, utbildning och samhällsdebatten. Det finns frågor kring vad 
bildning innebär i en modern tid och vilken samhällsnytta den har (Burman & Sundgren, 
2010). De äldre bildningsidealen lever vidare bland Humboldts reformerande idéer i 
universitet och bildningen glöms då bort att jämföras med dagens faktiska verklighet då 
samhället självfallet förändras. Det talas om behovet av bildning men vilka ideal är det 
bildning har idag, vad är det vi strävar efter? (Liedman, 2004). 
 
3.5 Bildning i media 
Jag har ovan presenterat ett sammandrag av den historiska bildningstraditionen och den 
diskurs som funnits och lever idag. Mitt intresse ligger dock inte i denna studie att identifiera 
vad bildning egentligen är och har varit historiskt, utan intresset ligger i medias 
bildningsdiskurs. Wiklund (2006) beskriver att forskning i hur fenomen konstrueras i media är 
ett brett forskningsfält, men att forskning kring medias betydande i utbildningsfrågor är mer 
fåtaligt. Bland annat finns namnen Maria Folke-Fichtelius, Maggie MacLure och May 
Pettigrew bakom forskning om medias roll i utbildningsdiskursen. Segolsson (2011) menar 
även han att forskning i bildning återfinns främst i utbildningsväsendet, där bildning har fått 
sin aktualisering i frågor om utbildning. Detta har jag själv observerat i mitt undersökande av 
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tidigare forskning och den mesta forskning jag gått igenom har varit av mindre relevant 
betydelse för den här studien. Mitt intresse vilar i att lyfta fram hur diskursen om bildning ser 
ut i mediedebatten utanför utbildningsfrågan. Med mediedebatt menar Kroon (2001) kortare 
intensiva debatter i det offentliga i form av alla medietexter eller offentliga samtal. Att jag valt 
media som en betydande del för begreppets konstruktion utgår jag ifrån att media anses ha en 
framträdande roll i vår meningsproduktion. Kroon menar vidare att språket som används i 
medias texter har enorm betydelse för våra uppfattningar och skapar vår verklighet. Media har 
i tidigare forskning visats som en institution med stor relation till större samhälleliga 
processer, maktförhållanden med ideologiska reproduktioner. Mediedebatten är något som vi 
återser mycket just i tidningar. Debatten kan ses som ett resultat av att media fått en större 
insyn i den politiska verksamheten. Resultatet Kroon (2001) kommer fram till är att debatter 
ger tolkningsföreträde, vilket påverkar vad som senare kan sägas av andra om ett fenomen 
eller händelse. Debatter i media har alltså ett kontextberoende då det som sägs i en tidigare 
debatt påverkas av en framtida debatt, vilket då reproducerar en verklighet kring ett fenomen. 
Media kan ses som regissörer, scenografer och recensenter till politiska processer. Därmed är 
media medskapare till att hålla både myter vid liv och skapa ideologier.   
 
 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Det finns en mängd olika begrepp och teorier som kan användas i diskursanalyser beroende 
på forskningsområde och syfte. Följande begrepp anser jag är centrala för att öka förståelsen 
för bildningsdiskursen i två av Sveriges dagstidningar: diskursordning, makt, hegemoni och 
identitet. Dessa teoretiska begrepp kan säkerligen bidra till en ökad förståelse var för sig som 
begrepp, men även tillsammans ge en presumtiv bredare helhetsbild i förståelsen av 
bildningsdiskursen. Begreppsramarna hänger samman centralt i denna studie menar jag för att 
bildningsbegreppet har en historia bakom sig som en diskurs och formats utifrån en diskursiv 
ordning. I sin tur är diskurser en maktkamp där hegemonin är en viktig del för att nå sanning i 
maktkampen. Identitet är av relevans då bildning har en teoretisk förståelse men talas även i 
form av att ”vara bildad”. I detta avsnitt presenterar jag begreppen var för sig och hur det 
relaterar till min studie.  
 
 

4.1 Diskurs och diskursordning 
Det vanligaste och förenklade sättet att förstå begreppet diskurs är att ”det är ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007 s.13). En diskurs kan ses som en 
symbol för det som uttrycks i ett visst socialt och kulturellt sammanhang. Det är en slags 
framställning av ett fenomen eller dylikt som har gränser i form av normer och regler för vad 
som är sant (Foucault, 1993). Diskursen kan även förklaras som en debatt, exempelvis 
debatten om hemlösa, debatten om kvinnligt respektive manligt eller som i denna studie talet 
om bildning (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskurser vilar på en konstruktionistisk idé att 
verkligheten formas i sociala relationer genom språket menar Bergström och Boréus (2005).  
Så fort vi använder språk konstrueras verklighet. När vi sätter ord på händelser och fenomen 
skapas ett sammanhang som producerar vad vi ser som verkligt och därmed även sant. Det 
finns ingen objektiv absolut sanning utan språket. Språkets uppgift är att representera en 
produkt och språket blir då en aktivitet, en slags handling som är aktiv. Diskurs är således en 
teori, ett synsätt och perspektiv att se på världen (Börjesson & Palmblad, 2007). 
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Däremot existerar inte diskurser utan en viss ordning hävdar Foucault (1993). Med det menar 
han att det finns en diskursordning som styr produktionen av kunskap och han lägger fram 
följande hypotes  

 
Jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, 
väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja 
dess makt och hot, att bemästra dess slumpmärighet och att kringgå dess tunga, 
skrämmande materialitet (Foucault 1993 s.7).  

 
Min tolkning av Foucault är att diskursens ordning omfattar och reglerar allt. Diskursens 
ordning kan ses som ett spel med vissa regler att följa. En del regler som objektivt synliga 
medan andra är utom vår förståelse. Diskursen är däremot i ständig rörelse i samverkan med 
flertalet aktörer. Därmed återfinns inte diskursen enbart av en del i ett system som går att 
styra. Diskursen har ingen utsida som går att ta på, allt existerar således på insidan. Det går 
heller inte att tala om en diskurs när den sammanvävs i allt och alla i en viss kontext. Om 
diskursen innesluter allt blir det en kollektiv händelse och då kan det vara för snävt att tänka 
diskurs som enbart synonymt med språk. Dock är språket en mycket viktig del men behöver 
kontextualiseras med övrig materialitet menar Foucault (1993).  En poäng att ta hänsyn till är 
det Andersson och Osman (2008) tar upp som dubbelheten i diskursordningen. Ordningen i 
det här fallet kan dels vara ordning som något redan organiserat, dels en konceptualisering av 
en ordning. En diskursordning har alltså redan en ordning men även skapar en ordning. I 
relation till bildningsdiskursen kan diskursen således ha en redan existerande ordning som 
finns inbäddad i normer men även skapar bildningsdiskursen i sig en ny ordning. I slutet av 
boken av Diskursens ordning avslutar Foucault (1993) med hur man kan studera 
diskursordningen. Dels kan man göra en kritisk analys där man undersöker själva spelet som 
leder till resultatet, dels se till vad som får förmedlas i spelet och kategoriseras som sanning. 
Diskursens ordning är alltså en fråga om makt och själva vägen till makten. I den här studien 
behandlas en diskurs i syfte att identifiera och se hur begreppet konstrueras, vilket gör det 
intressant att undersöka dess konstruktion i en diskursiv ordning. Vidare menar Foucault att 
det finns ett antal procedurer som reglerar diskursen och med det sagt går jag vidare in på 
nästa teoretiska begrepp.  
 
4.2 Makt och utestängningssystem 
Focault (1993) menar att diskurser är en maktkamp i jakt på sanning. Sanningen ger kunskap 
och kunskap ger makt. Makt kan tas i form av utestängning där Focault hävdar att vårt 
samhälle är känt för utestängningsprocedurer. Diskursen är ett av dessa områden där dessa 
procedurer förekommer tätt. Diskursen är långt ifrån neutral och har en stark koppling till 
makt. De tre externa utestängningsprocedurerna som återfinns i diskurser är det förbjudna 
ordet som sätter regler för vad som är tabu, vad som är accepterat att prata om samt formella 
lagar och regler. Det finns även motsättningar mellan förnuft och galenskap som kan innefatta 
vem som talar i diskursen. Exempelvis om diskursen talas i vetenskapens namn får diskursen 
ett visst tryck som förnuftigt. Med galenskap menar Foucault att det kan vara genier som helt 
motsätter sig existerande teorier och bringar fram ett helt nytt tankesätt, som får människor att 
se upp till geniet som förebild. Det viktigaste enligt Focault är viljan till sanning, då det i 
diskursen ständigt skapas en kamp om sanningsregimer. När någon börja tala och göra 
anspråk på sanning blir påståendet oftast avskilt från den som gjort anspråket. 
Sanningsuttalandet uppfattas alltså som en sanning utan att vara kopplad till något subjektiv. 
Något som faktiskt redan är eller uppfattas som fakta ger konsekvenser i form av passivitet 
inför uttalandet. Detta är vanligt när vetenskapen börjar tala då de anses vara experter och 
ligga steget före. Foucault (1993) talar även om tre interna utestängningsprocedurer. Först 
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handlar det om tolkningens utestängning. Exempelvis när en författare menar på att han tolkar 
blir det svårare att vara kritisk till materialet vilket gör mottagaren passiv och en 
utestängningsmekanism sker. Den andra är upphovsmannen till ett verk. Dessa verk ses som 
original och som reproducent i den diskursiva ordningen, eftersom dessa författare inte anses 
vara av subjekt utan har en objektiv funktion i diskursen. Sist ut är det Foucault kallar 
disciplin. Discipliner är en organisering av kunskap, där spelreglerna anses vara sanna men 
som utges av anonyma system och kan användas av alla. Utöver dessa tre interna och externa 
utestängningsprocedurer finns även ett flertal andra vilket fungerar som en slags kontroll i 
diskursen. Det innefattar bland annat att ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte 
uppfyller vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem” (s. 26). Det 
finns vissa ritualer för varje diskurs om hur man bör vara och agera. Samt att de som inte 
lyckas lära sig diskursens seder blir utesluten. I slutändan uppstår diskursen mellan aktörer 
och den går bara att studera utifrån effekterna den ger upphov till, och dess verkan i världen 
menar Foucault (1993). I tidningar utgörs debatter i ett offentligt samtal troligtvis av många 
skilda röster och därmed pågår då en diskursiv kamp för vad som är sant. Den makt media har 
i produktionen av sanning i bildningsdiskursen är av intresse för denna studie och Foucaults 
perspektiv på makt i kontext till diskurs lämpar sig väl för studiens syfte. 
 

4.3 Hegemoni 
Hegemoni är ett begrepp som kan definieras som ledande eller dominerande. Begreppet 
kopplas till makt och normer på det sätt att det handlar om kultur, attityder och 
förhållningssätt som existerar kring en diskurs (Berglez & Olausson, 2009). Hegemoni knyts 
även samman i begreppet ideologi. Ideologi enligt Fairclough (1995) är dominerande 
föreställningar om något som bidrar till reproduktion och produktion i betydelsen av något, 
som exempelvis könsdiskursen. Ideologi är även enligt Fairclough (refererat i Winther 
Jørgensen & Phillips 2000) något som är i maktens tjänst och som skapas i vardagens 
relationer. Ideologier är alltså inte något abstrakt system i samhället. Ideologier bidrar och 
konstruerar till dominans och därmed kan diskurser ses som mer eller mindre ideologiska. För 
att nå en ideologi behövs en viss hegemoni i diskursen. Men vad som drar gränsen för när 
något är en ideologi eller inte är svår att sätta. Viktigt att poängtera menar Fairclough (1995) 
att motstånd till ideologier är möjligt även om vi inte alltid är medvetna om dem. Fairclough 
tar avstånd från att människan skulle vara passiv för ideologier då de skapas tillsammans i 
sociala relationer. Hegemoni är vägen i en förhandlingsprocess att nå konsensus i diskurser 
och ideologier. Men då människan är en aktiv aktör är hegemonin aldrig fullbordad utan 
ständigt i rörelse och skiftande. Hegemoni är ett begrepp där vi kan analysera hur en diskursiv 
praktik ingår i en större social praktik, då en hegemonisk kamp bidrar till reproduktionen av 
en diskursiv ordning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Hegemoni som teoretiskt begrepp 
i min studie kan bidra till mitt syfte genom att lyfta fram den hegemoniska kampen om vilken 
diskurs som dominerar och huruvida den kan ha ideologiska effekter. 
 
4.4 Identitet 
Då Fairclough (1993) understryker betydelsen av att diskurser konstruerar sociala identiteter 
har jag valt att lyfta fram identitetsbegreppet. Jag har tidigare nämnt att bildningsdiskursen 
även innefattar föreställningar om att ”vara bildad”. Detta gör då begreppet identitet i relation 
till bildning intressant för denna studie. Identitet står lätt inför en begreppsförvirring, det finns 
flertalet perspektiv och liknande begrepp som inte kommer att redogöras för här. Jag kommer 
att utgå från identitetsbegreppet som Fairclough (1993) tar upp nämligen en social identitet 
som formas, upprätthålls och konstrueras i diskurser. En social identitet menar Hammarén och 
Johansson (2009) är den vi kategoriserar och generaliserar som exempelvis att män är på ett 
visst sätt och kvinnor ett annat. Dessa föreställningar och stereotyper skapar ett praktiskt 
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handlande i vardagen. Identitet är ett begrepp som fungerar mellan samhälle och subjekt. Det 
finns en institutionspåverkan på identiteten men är även ett tolkande subjekt i individen som 
förstår sin omvärld. Den sociala identiteten refererar till sociala strukturer och positioner. 
Människan kan ha ett flertalet sociala identiteter och den är utbytbar. Men samtidigt är den 
sociala identiteten ett socialt tvång då rollen sätter ramar för våra möjligheter och hinder. När 
vi går in i en roll betraktas detta som vår identitet med ett visst manus eller script att följa 
menar Goffman (2000) där vi behöver anpassa oss till föreställningarna som finns till rollen 
för att anses vara trovärdiga.  
 
 

5. Metod 
 
I denna studie har jag har valt en diskursanalys som utgångspunkt, och närmre bestämt den 
kritiska diskursanalysen som i hög grad är inspirerad av Faircloughs tredimensionella modell. 
Detta avsnitt behandlar en närmre presentation av diskursanalysen och den kritiska 
diskursanalysen. Samt de analysverktyg som jag använt mig av i studien.  Slutligen behandlar 
avsnittet en kritisk metoddiskussion.  
 
5.1 Diskursanalys 
Inom diskursanalysen och dess forskning är det intressanta i hur förståelsen av något blir till. 
Ett fenomen kan ha flera perspektiv och diskurser i sig men vilket ska då föras fram, vilket 
perspektiv ska vi se som sann och vilken diskurs är det som får störst plats? Det som 
berättigar sig som sant förändras över tid, därmed blir grundfrågan inom diskursanalysen att 
försöka förstå vad som kvalificeras som sanning i en viss tid och plats. Det finns alltid strider 
i hur en diskurs ska framställas i vilket man talar om som en diskursiv kamp. I 
diskursanalysen frågar forskaren sig om det finns konsensus kring en diskurs, på vilka sätt 
talas det om diskursen och vilka visioner kan urskiljas i diskurserna samt vilken är den 
diskurs som försöker nå dominans på fältet. Diskursanalysen kan däremot se ut på väldigt 
olika sätt beroende på forskarens intresse och vetenskapliga teoretiska utgångspunkt. Däremot 
finns det vissa gemensamma grundidéer i diskursanalysen som synen på språket som grund 
till skapandet av verklighet där forskaren söker bakomliggande essenser i det som sägs och 
dess trovärdighetsskapande (Börjesson & Palmblad, 2007). Texter är koherenta och 
kommunikativa, det vill säga att de hålls ihop av ett visst ämne och att de är kommunikativa 
på det sätt att de förmedlar ett budskap. Språk i text bidrar till att forma tolkningar och 
verklighet. Diskursanalysen är således en teori, en viss syn på världen men även också en 
metod. De diskursinriktningarna som är störst är den kontinentala med Michel Foucault som 
företrädare, den anglosaxiska som företräds av bland annat Laclau och Mouffe samt den 
kritiska diskursanalysen med Fairclough som frontfigur (Bergström & Boréus, 2005).  
 
5.2 Kritisk diskursanalys 
Valet av en kritisk diskursanalys baseras på idén att jag vill se det dialektiska förhållandet 
mellan lingvistik och social struktur, därmed lämpar sig en kritisk diskursanalys för studien.  
Det finns fem gemensamma drag i den kritiska diskursanalysteorin. Först är de den diskursiva 
praktiken som innefattar att människan producerar text och även konsumerar i tolkning. Detta 
bidrar till att konstituera all socialt samspel i form av identiteter och relationer. Kulturell 
produktion och förändring äger rum oftast i vardagliga texter, däri inräknat talspråk. Det andra 
gemensamma draget är att diskurs är både konstituerande och konstituerad i all form av social 
praktik. Exempelvis studerar Fairclough hur diskursiva praktiker i media påverkas även av 
organisatoriska samhällskrafter som institutioner. Detta skiljer sig från Laclau och Mouffes 
teori om diskurser då de anser att diskursen enbart är konstituerande. Fairclough tar ett 
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exempel med familjen i hur han menar att den sociala strukturen inverkar på den diskursiva 
praktiken. Relationerna i familjen är delvis diskursivt konstituerat men samtidigt är familjen 
en institution med redan existerande praktiker. Att då säga det att diskurser enbart är 
konstituerande skulle menas med att precis all verklighet finns i människans huvud. Det tredje 
som är gemensamt är att den kritiska diskursanalysen är en konkret lingvistisk textanalys av 
språkbruk. I det fjärde gemensamma draget för kritisk diskursanalys är att diskurser fungerar 
ideologiskt. Diskursiva praktiker bidrar till skapandet av ojämlikhet i makt för olika sociala 
grupper och får då ideologi som effekt. Att det just heter kritisk diskursanalys är för att den är 
kritisk genom sin uppgift att belysa upprätthållandet av den sociala värld vi lever under i 
diskursiva praktiker. Med detta är den kritiska diskursanalysen inte politisk neutral då den vill 
bidra till en social förändring i de ojämlika maktförhållanden som förekommer. Sist ut för de 
gemensamma nämnarna är just att den kritiska diskursanalysen är politiskt engagerad till 
förändringar. Fältet ställer sig på de undanträngdas sida där kritiken ska avslöja diskursiva 
praktikers roll i kamp mot social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Diskurser enligt Fairclough (1995) har flera olika funktioner där en diskurs både konstruerar 
och vidmakthåller sociala identiteter och relationer. Då samhället är fyllt av motsättningar 
legitimeras även kritisk teori att existera trots allt vetenskap som försöker minska relativismen 
kring sanning. Diskursens grund är att den ger mening och den skapar mening. Diskursens 
funktioner har en innehållsmässig funktion, en relationell funktion och en 
identitetskonstruktion. Den kritiska diskursanalysen menar Fairclough vidare är en lingvistisk 
analys som ska spegla hur relationerna ser ut mellan diskursen och den sociala strukturen. På 
det sätt kan man se hur diskurser formas och vilken konstruerande effekt dessa diskurser har 
på sociala identiteter, relationer och kunskapssystem menar Bergström och Boréus, (2005). 
Detta lämpar sig väl för min studie då syftet är att dels identifiera diskursen (där min empiri 
består av lingvistiskt material), och dels är det intressant att lyfta fram eventuella sociala 
effekter av bildningsdiskursen. Den kritiska diskursanalysen är inte en analys av diskursen i 
sig utan det är en dialektisk analys av diskursen relaterat till andra sammanhang, fenomen och 
objekt. Exempelvis söker den kritiska diskursanalysen även relationer mellan diskurser och 
institutioner då det finns ett förhållande till ideologiska effekter menar Fairclough (1995). 
Vidare påpekar han även att media är absolut av största vikt i ideologiska processer. Då 
studien tar bildningsdiskursen med avstamp i media är det relevant att se relationen mellan 
diskurs och sociala effekter på även en mer makrosociologisk nivå. Det är dessutom av vikt 
menar Fairclough (1995) att se diskursernas relation till en historisk och kulturell kontext då 
det skapar nya komplexa diskurser. Att se utifrån denna kontext menar jag stämmer överens 
med denna studie då bildning som begrepp har en stark kulturell och historisk anknytning. 
Angreppssättet Fairclough använder sig av är att försöka koppla samman tre olika traditioner.  
En lingvistisk textanalys, en makrosociologisk analys av social praktik som är inspirerad av 
Foucaults teorier samt den mikrosociologiska traditionen där vardag är något som människor 
skapar i gemensamma regler. 
 
5.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
Faircloughs analysmetod är ett förslag på hur forskaren kan analysera text, diskursiv praktik 
och social praktik. Poängen är inte att använda sig av alla verktyg på ett visst sätt i analysen 
utan hur man använder sig av modellen anpassas efter projektets syfte och omfattning 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   
 
5.3.1 Faircloughs tredimensionella modell 
Vid analyser av diskurser fokuserar forskaren på två dimensioner av en diskurs. Först den 
kommunikativa händelsen, det vill säga språkbruket som exempelvis i en tidningsartikel. Den 
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andra delen är diskursordningen vilket menas med summan av de diskurstyper eller genrer 
som används i de material man studerar. Genrer kan vara exempelvis en viss typ av 
nyhetsgenre och en diskursordning kan exempelvis vara mediernas diskursordning. I varje fall 
av språkbruk sker en kommunikativ händelse som består av text, diskursiv praktik och en 
social praktik och det är dessa tre dimensioner av den kommunikativa händelsen som 
Faircloughs modell består av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
Modellen som du ser på figuren nedan är den analytiska ram som kan användas i studier av 
diskurser. Jag presenterar nedan varje dimension separat.  
 

Modell 1 . Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000). 

 
Text 
Textanalysen har fokus på formella drag en text använder sig av som konstruerar diskurser 
lingvistisk. Det är här forskaren kan komma fram till sin tolkning till de andra två 
dimensionerna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I texten tittar man efter ordval, 
meningar, resonemang och strukturen texten har. Forskaren tittar på frågor som vilka 
identiteter och personligheter som framhävs i texten, om texten är skriven formellt eller 
informellt, skapar textförfattaren närhet eller distans till fenomenet som uttrycks. Syftet med 
det är att försöka lyfta fram underliggande innebörder som inte anmärks vid en första läsning 
(Fairclough, 1993). De grammatiska begrepp som används i textanalysdelen är framförallt 
transitivitet samt modalitet. I transitivitet ser man efter hur händelser binds samman eller inte 
mellan objekt och subjekt. Detta för att komma fram till vilka ideologiska konsekvenser en 
viss framställning kan ha (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exempelvis rubriken ”Kvinna 
våldtagen inatt” utelämnar den som faktiskt våldtog kvinnan som om kvinnan blev våldtagen 
utan att ha någon agent. Denna fokus på kvinnan i rubriken kan ha effekter som att frånta 
agenten ansvaret. Om meningen formuleras om till ”Man våldtog kvinna inatt” har agenten 
mannen inte utelämnats. Modalitet menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) handlar om 
den grad av instämmande talaren har i en text. Om talaren visar på ett medhållande eller 
skapar distans till påståendet påverkar detta konstruktionen av både sociala relationer men 
även för kunskap och betydelsesystem. I modalitet skapas alltså sanning respektive icke 
sanning.   
 
Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken står i nära relation till textanalysen. I dimensionen är fokusen att 
tydliggöra hur det kommer sig att ett fenomen är framställt på ett visst sätt. Texter utformas 
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även efter vem den syftar att vara mottagare för. Hur en text tolkas är alltså en form av 
diskursiv praktik då tolkningen sker i samspel mellan avsändare och mottagare. Samspelet 
mellan dessa har olika förförståelse för vad signalerna i texten återger och därmed har en text 
alltid ett syfte hur den bör förstås av läsaren. Det frågor som kan ställas är vilka 
föreställningar har exempelvis journalisten om mottagarna till texten? Har denne gjort några 
grundantaganden gällande identiteter hos mottagarna? Är texten på något sätt motsägelsefull? 
Hur kan tonen tolkas i texten? Finns det något genomgående tema som dominerar? 
(Fairclough, 1993). 
  
Social praktik 
I denna dimension handlar det om att se texten och den diskursiva praktiken i ett bredare 
omfång. Uppmärksamheten går till att involvera samhällskrafter som exempelvis media till 
betydelsen av hur konstruktionen produceras och konsumeras. I analysen av denna dimension 
försöker man klargöra ideologierna som finns kring fenomenet eller händelsen. Här är det 
nödvändigt att ta in teorier i sin analys då dessa frågor inte kan besvaras med hjälp av enbart 
diskursanalys, därmed har jag valt några teoretiska utgångspunkter i denna studie som 
beskrevs i kap 4. I den sociala praktiken finns möjligheten att diskutera frågor om förändring 
av ideologiska konsekvenser. Frågor som exempelvis reproducerar ideologin, den diskursiva 
praktiken eller transformeras diskursen till möjlig social förändring? Vilka politiska och 
sociala effekter har diskursen? Förstärker eller döljer diskursen ojämlika maktförhållanden? 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
5.4 Val och avgränsningar  
Det empiriska materialet består av texter från Aftonbladet och Dagens Nyheter. Urvalet av 
dessa två tidningar ligger till grund för dels att Aftonbladet och Dagens nyheter olika publiker. 
De har olika politiska ståndpunkter och är en dags respektive kvällspress. Dels ligger även 
tidningarna vid studiens skrivande stund vardera högst i topplistan på tidningsstatisk för dags 
respektive kvällspress. Syftet med studien är inte att göra en jämförelse mellan dessa 
tidningar. Men då dessa tidningar når olika läsare och även har olika avsändare samt att syftet 
för studien är att beskriva bildningsdiskursens utseende, tänker jag att jag kan få en bredare 
bild av diskursen genom att se till två olika tidningar.  
 
Aftonbladet 
Aftonbladet är en tidning med en upplaga på 988 000 i pappersform och med cirka 2milj 
läsare på Aftonbladet.se Tidningen är en kvällspress med mycket idrott och nöje men har även 
kultur och debattsidor. Tidningens politiska hållning är en obunden socialdemokratisk 
(Tidningsstatistik, 2011) 
 
Dagens nyheter 
Dagens Nyheter (DN) är en oberoende liberal dagspresstidning som läses varje dag av cirka 
859 000 personer i pappersform. DN.se har cirka 1,55 miljoner unika webbläsare varje vecka. 
DN:s  publicistiska målsättning är att lyfta fram samhällets grundläggande värden, förnuft, 
humanism och tolerans. DN ska fungera som Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats. 
Tidningen ska ge läsarna den orientering, kunskap och förståelse de behöver som aktiva 
medborgare i en tid av snabba förändringar. Dagens Nyheter ska driva frågor för det politiska, 
offentliga och kulturella samtalet (DN, 2012) 
 

5.5 Över tid och texturval 
Jag behöver på något sätt avgränsa mig till texterna i dessa två tidningar. Då intresset i denna 
studie vilar på bildningsdiskursen idag har jag valt att avgränsa mina sökningar cirka ett år 
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tillbaka (2011-01-2012-03). För att finna bildningsdiskursen har jag sökt på tidningarnas 
sökfunktion på nätet och avgränsat mig till sökord som är relevanta för studien. Sökorden jag 
använt mig av är; bildning och bildad. Efter genomläsning av alla träffar för sökorden inom 
tidsramen har jag valt ut de texter för analys som bäst lämpar sig för mitt syfte och mina 
frågeställningar, vilket blev 17 artiklar.  
 
5.6 Etiska överväganden 
Mitt empiriska material består av offentliga texter i media och är således tillgängliga för 
allmänheten. Det innebär att jag inte behöver ta hänsyn till etiska krav som 
informationskravet. Jag är inte intresserad av specifika personers utsagor och enskilda namn 
på skribenter framförs inte. Jag har tagit hänsyn till det faktum att tidningen är offentlig och 
hänvisningar kommer vara till tidningens publikation för att inte peka ut enskilda individer. 
Men då jag strävar efter transparens i studien är det nödvändigt att hänvisa varifrån de utvalda 
citaten kommer genom publikationsangivelser. Att inte nämna vem som sagt vad kan jag i 
någon mån skydda textförfattarens integritet, men det är inte svårt för någon att själv leta fram 
materialet och därmed kan jag inte uppfylla ett konfidentialitetskrav. En etisk aspekt just vid 
diskursanalyser enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är förförståelsen i det man väljer 
att studera. Det är viktigt att reflektera över mina egna ingångspunkter till studien och vara 
självkritisk i mina tolkningar vid analysen för att minska påverkan på resultatet. Andra viktiga 
aspekter i etiken för denna studie är noggrannheten av citaten som används ur artiklarna, där 
jag tydligt visar vem som sagt vad. Att jag med försikt använder citaten så att jag inte 
förvränger materialet samt att jag har en förståelse för massmedias förmedling av fenomen är 
utifrån andra grunder och principer än vad jag som forskare kommer ifrån. Samtidigt är det 
viktigt som forskare att våga problematisera medias framställning för att nå utveckling (God 
forskningssed, 2011).  
 
 

5.7 Kritisk metoddiskussion 
Jag är medveten att min studie skapar en verklighet av att begreppet bildning är en diskurs. På 
så sätt lämnar jag inte utrymme för annat tänkbart. Det är viktigt att minnas att ingen 
forskning är helt oskyldigt neutral. Det är även viktigt att jag som väljer en diskursanalys är 
införstådd med att jag själv skapar verklighet och så långt min förmåga sträcker sig att hålla 
mig objektiv till mitt material. Däremot om vi inte ifrågasätter eller problematiserar rådande 
diskurser kan vi heller inte komma fram till nya fynd, nya perspektiv och sanningar menar 
Berglez och Olausson (2009).  Som jag nämnt tidigare är den kritiska diskursanalysen inte 
politiskt neutral då den ställer sig på den undertrycktas sida i hur diskursiva praktiker kan 
påverka reproduktionen av ojämlika maktförhållanden. I studiens empiri framförs åsikter av 
auktoriteter och det går inte att förbise detta i min analys. Detta bidrar till en subjektivitet och 
studiens reliabilitet och validitet kan ifrågasättas. Med reliabilitet och validitet menas 
kvaliteten i en undersökning. I kvalitativa studier däribland diskursanalysen får dessa begrepp 
en annan innebörd än vid kvantitativ forskning. Kunskapen som ges i kvalitativ forskning 
vilar på en konstruktionistisk tanke där kunskap konstrueras i sociala samspel, där som 
forskare själv innefattar ett perspektiv och tolkning på sitt material. Därmed går det inte att 
med exakta mått replikera en studie.  
 
Som forskare vid kvalitativa studier är förhållandet till reliabilitet och validitet en position där 
forskaren istället får vara noggrann med sin transparens i studien och redogöra för sin egen 
roll och tolkning. I och med detta går det heller inte att generalisera eller finna något sant utan 
endast en möjlig tolkning av fenomenet som studeras (Bryman, 2002). Jag eftersträvar i min 
studie att vara noggrann och självkritisk där jag återger en hög transparens på hur studien 
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genomförts och är tydlig när jag gör mina egna tolkningar. En annan svårighet med 
framförallt Faircloughs analysmetod är att den ger inga riktlinjer för hur mycket material, hur 
mycket annan kulturell teori och hur mycket social analys som behövs för metoden (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Det sätter en linje för forskaren att vara kreativ i sitt arbete och 
ett mod att lita på min förmåga när jag upplever en mättnad. Winther Jørgensen och Phillips 
nämner vidare att Faircloughs modell inte ska ses som exakt utan mer som en ram för 
textanalys i sitt egna kreativa arbete. Det finns särskild kritik riktad även mot den kritiska 
diskursanalysen. Bland fäster Hammersley (1997) redan begreppet kritisk. Där han menar att 
ordet kan få en signal som en utvärdering över något som ”inte riktigt stämmer”. Vidare 
menar Hammersley även att de filosofiska antaganden som finns med perspektivet ofta ses 
som oproblematiska. Den kritiska diskursanalysen tar sig an en stor uppgift där den inte 
enbart en analys och förståelse utav diskursen, utan även ger sig på samhällets problem och 
hur man kan förändra den. Detta kan logiskt sätt ställa till problematik självfallet då den blir 
väldigt filosofisk och frågan blir då om den kritiska diskursanalysen överhuvudtaget kan 
producera giltig vetenskaplig kunskap? Däremot behövs då en djupare diskussion över 
kriterier i vad som är kunskap och inte. Martin 2000 (i Haig, i.å) lyfter fram tanken att om den 
kritiska diskursanalysen verkligen vill nå sociala förändringar bör den även ta plats i en mer 
positiv bemärkelse som inspirerar människor att hänga med i förändring, vilket han kallar 
positiv diskursanalys. Sammanfattningsvis avslutar Haig kritiken mot den kritiska 
diskursanalysen att; den stöds av tolkning och tro som stöd i sin teori, forskaren är ideologiskt 
partisk i de flesta fall vilket påverkar analysen samt att skillnaden i tolkningarna ofta 
ignoreras.  
 
 

6. Resultat och analys 
 
Resultat och analys presenteras utifrån de övergripande representationer, det vill säga dess 
framträdelseformer som varit återkommande i de olika texterna. Empirin har behandlats 
utifrån Faircloughs analysverktyg som är presenterade i kapitel 5. Jag har separerat resultatet i 
representationerna, Bildning som normbrytande och Den bildade. Innehållet i artiklarna har 
egenskaper som passar i flera av de teman jag sammanställt, därför har jag valt att lyfta fram 
olika delar av artiklarna under flera teman.  
 
Bildning som normbrytande 
I artiklarna framgår ett mönster av att bildning är något kulturellt. Bildning är något som går 
utanför normaliserande konventioner och som en motsättning mot en slags detaljkunskap. 
Resultatet i artiklarna visar även att bildning är något som inte har med utbildning att göra 
utan snarare värderingar och engagemang i att förstå samhället i ett större perspektiv. 
Ytterligare en tråd som upptäcktes var att bildningsbegreppet ofta återfanns i kontexten av den 
röda politiken i Sverige.  
 
Att bildning skulle kunna vara en motsättning till detaljkunskap kan ses i artikeln 
”Samhällsdebatt: Bryt akademikernas isolering” (DN 2011-05-19) där en akademisk diskurs 
uppdagas. Diskursen handlar om att akademiker ägnar allt för stor tid till specialisering och 
missar därmed bildning. I rubriken kan vi se ett ställningstagande att akademiker är 
”isolerade”.  Sätter man rubriken i kontext till innehållet kan en möjlig tolkning vara att 
bildning inte har ett samband med isolering.  
 

Frågan är om det finns några bildningsideal kvar i dagens högskola, präglad av ledord 
som genomströmning och anställningsbarhet… Och samtidigt som antalet professorer 
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blir allt fler ger bildning och samhällsintresse inga poäng i akademin. 
 
Bildningsbegreppet i ovan citat nämns även i samband med samhällsintresse med ordet och 
istället för exempelvis ordet eller. Detta kan jag som läsare kan tolka att bildning har att göra 
med att bryta en isolering ifrån en slags trångsynthet och se saker ur ett större 
samhällsperspektiv. Ohlsson (1984) ser spår av antikens bildningsdiskurser leva vidare i 
dagens debatter om begreppet. Det diskuteras i vad utbildningen ska innehålla och vilken 
form den ska ta. Ska den vara formell, naturvetenskapligt inriktad eller humanistisk. Ska 
kunskap besitta i färdighet eller i reflektionen. Denna diskussion om utbildningens innehåll i 
relevans för bildning kan även jag se spår av i artiklar som exempelvis artikeln beskriven 
ovan. I artikeln ”Gemenskapen och oberoendet” (DN 2012-01-28) skriver artikelförfattaren en 
kolumn om VU (Venstres Ungdom) där hon listar upp det VU står för i sin egen tolkning.  
 

Skolan ska vara enhetlig och ge bildning åt alla (läsa, skriva, räkna, tänka). Därtill ska 
den överbrygga de klass- och kulturskillnader som familjer reproducerar. Satsa på de 
fria konsterna, den fria forskningen och bildningsmöjligheterna. 

 
Här lyfts diskursen i en klassisk bildningstradition vilket innebär läsa, skriva, räkna och tänka. 
Konst och kulturbegreppet lyfts fram men även klass. I citatet ovan som i många andra 
artiklar framhävs en stark modalitet som Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar 
handlar om den grad av instämmande talaren har i en text. Författaren använder exempelvis 
att skolan ska. Inom parentes klargör författaren vad bildning är som kan tolkas att författaren 
väljer att poängtera detta för den som inte vet, förstår eller inte ska missförstås. Detta kan 
även relateras till Foucaults (1993) teori om utestängningsprocedurer. Diskursen klargör för 
hur diskursens ska talas om och utesluter andra möjligheter för vad bildning är. En politisk 
hållning (Venstres Ungdom) finns även med i texten som en ideologisk reproduktion av att 
bildning har samhörighet med röd politik och en viss klassteori.  
 
I artikeln ”Författaren Jerker Virdborg mejlväxlar med Håkan Juholt hösten 2011” (DN 2011-
12-12) får vi läsare ta del av en konversation mellan partiledaren för socialdemokraterna och 
en journalist. I diskursen lyfts även här begreppet kultur fram, specialisering som något 
mindre bra som även i artikeln ”Bryt akademikernas isolering”. I sammanhanget kan jag även 
se en rödpartipolitisk ställning då Juholt står bakom socialdemokraterna. Ett utdrag från 
Julholts mail: 
 

… när snäv ekonomism går före långsiktighet och uthållighet. Man kan se bristen på 
kultur i politiken som både ett symptom och en konsekvens av politikens 
professionalisering.  

 
Bildningsidealismen har inget större gehör i riksdag, näringsliv och utbildningsdepartement 
menar Alsheimer (2004). Vidare menar han att en politisk utveckling och idé skönlitteräriseras 
i böcker och i dagstidningar som ger upphov till nya föreställningar om fenomen. Det ställer i 
sin tur ytterligare nya vidare krav på politiken. Detta gör att politik och media går hand i hand 
där politiken vill förverkliga den mediala skildringen då den blivit en verklighet för 
medborgarna. I brevväxlingen kan vi tydligt se det Alsheimer menade att politik och 
dagstidningar går hand i hand när DN valt att publicera en direktförmedling mellan journalist 
och politiker för att föra en debatt kring bristen av kultur i politiken som artikeln handlar om.  
 
Artikeln ”Vi vill förmedla något vi tycker saknas” (DN 2011-11-16) handlar om två 
konstnärer som öppnat ett eget galleri för samtidskonst. Konstnärerna menar att en viss typ av 
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kultur saknas i Sverige och därmed öppnade sitt galleri. En av konstnärerna nämner: 
 

Och det finns ingen prestige i bildning. … Men Sverige är inget kulturland. Sverige är 
en gammal agrar kultur, nu med materialistiska inslag. 

 
En eventuell tolkning av artikeln är att Sverige saknar kultur och även då bildning för att 
Sverige som land valt prestige framför bildning. Vad prestige då innebär kan man fråga sig 
som läsare. Min uppfattning utifrån artikeln är att bildning är en motsättning till agrar kultur 
och materialism. Ett annat inslag som är återkommande i diskursen är att bildning har med 
värdering och ett ställningstagande att göra. I artikeln ”Ellen Key ger nyckeln till låsningen i 
skoldebatten” (DN 2011-12-01) framhävs författaren Ellen Key som en förebild till särskilt 
dagens skola. Men även en förmedling av att Keys tankar kan ses som en allmän förebild för 
samhället. Journalisten har valt att med fet text inleda en mening såhär;   
 

Men viktigast var, enligt Ellen Key, själva ställningstagandet: att träda ut ur den roll 
som konvention och vana påbjudit. 

 
Att tänka ”utanför konventionen” som även berörs i artikeln ovan kan ses i artikeln ”Satsa på 
utbildningar som ger jobb” (Aftonbladet 2011-06-30). Artikeln behandlar debatten om vissa 
högskolekurser och huruvida de är relevanta om de inte leder till jobb. Exemplet som tas upp 
är litteraturstudier av skön och populärkultur. Kritiken som besvaras är bland annat är 
bildning inte är förgäves då: 
 

Ett välfungerande samhälle förutsätter bildade människor som kan problematisera och 
tänka fritt. 

 
Diskursen kan tolkas som att bildning antas kunna nås genom fria studier av intressen och 
utvecklar således en frihet i tanken. I artikeln ”Äkta bildning är konsten att göra livet lite 
roligare” (DN 2011-02-13) lyfts bildningsdiskursen fram som ett personligt självändamål.   
 

Hon (Ellen Key, tillagd av mig) skildrar bildningen som självändamål, som ett sätt att 
berika sin egen verklighet. Där utbildning alltmer kommit att handla om ett slags 
instrumentell kompetensutveckling, har bildningen ett egenvärde. … Leif Alsheimer 
finns tyvärr inte med i antologin men hans bildningsbegrepp är ett av de finaste: 
”Konsten att tänka med hjärtat och känna med huvudet” – vilket klingar väl ihop med 
Ellen Keys ord om ”form i förståndet och fullhet i hjärtat” … Inte heller är bildning 
något som uteslutande går ut på att tillgodogöra sig Franz Kafka eller bel canto på 
Kungliga Operan. Det kan lika gärna handla om Åsa-Nisse. … Den med falsk bildning 
fnyser åt dem som tittar på Åsa-Nisse över huvud taget, medan den som är bildad på 
riktigt hittar de bästa betydelserna också i buskisen. Och har därför desto roligare. 

 
Diskursen förstärks med citat av erkända författare inom bildning. Journalisten väljer att 
framhäva bildning med värderande ord som fint och roligt. Intressant är dessutom att 
diskursen vill bryta en eventuellt existerande bildningsdiskurs som skulle tala för att bildning 
är förknippat med klassiska verk som värderats högt. Min uppfattning är att diskursen jagar en 
alternativ sanning i diskursen. Diskursen vill alltså möjligen utesluta sanningen om 
”finkultur” till bildning och hitta alternativ till den ”riktiga bildningen”. Som Foucault (1993) 
nämner att när någon börja tala och göra anspråk på sanning blir påståendet oftast avskilt från 
den som gjort anspråket. Diskurser som är i sanningskamp kan förstärkas av antingen 
vetenskapen eller något som helt motsätter sig till existerande teorier som vi ibland kallar 
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genier menar Foucault (1993).  
 
I diskursen fanns ett par tecken av en klassisk bildningstradition. Bland annat att en bildad 
person ska kunna dra en gräns mellan högt och lågt och att en bildad människa ansågs vara en 
högstående moralisk person med ett gott omdöme. Enligt traditionen ansåg man att de som 
skulle leda den gemensamma massan i skolan var de från eliten som kunde överföra goda 
värderingar och god smak (Burman & Sundgren, 2010). Detta kan jag bland annat se tydligt i 
artikeln ”Tänk om alla hade var sin grävmaskin” (Aftonbladet 2011-08-27). Debatten lyfter 
fram en tröttnad på en pervers jämlikhetsidé. Diskursen talas i metaforer av en grävmaskin där 
som menas med att alla inte kan få en grävmaskin då alla inte kan köra den. Journalisten vill 
komma fram till att sociala medier inte är till för en snygg demokratisk tanke där alla ska 
kunna delta och nämner bland annat: 
 

Att ha rätten att tala fritt är inte detsamma som att ha förmågan att göra det på ett 
meningsfullt sätt. I den förståelsen ligger hela skillnaden mellan en pöbel och en 
demokrati. Det var bland annat därför folkbildning brukade anses viktigt… Lösningen 
är att återuppliva den skillnaden och ansvaret att göra det ligger på de som redan har 
makten och kunskapen att kunna göra det. Om de inte står ut med att kallas elitister, 
förtjänar de att falla i egen grop. 

 
Ett annat bidrag till att bildningsdiskursen sammanvävs med klassisk bildningstradition kan 
ses i artikeln ”Timbro gräver Alliansens grav” (Aftonbladet 2011-01-03). Artikeln syftar på att 
Timbro som har en högerposition i politiken kommer gräva Alliansens grav, detta för bland 
annat: 
 

En borgerlighet som tror att allting är till salu och kan bjudas ut på ett marknadstorg och 
som struntar i humanism, klassisk bildning och de civilisationens historiska värden, som 
grundar vårt lands historia, har redan från början försatt sina chanser att regera. … 
Timbros intresse för kultur, klassisk bildning och sociala frågor är näst intill obefintligt 

 
Klassisk bildning benämns i texten men dock får man inte som läsare riktigt veta vad det 
innebär. En subjektiv tolkning av ordet ”klassisk” lämnas fri men binds samman med 
civilisationens historiska värden med ordet och. Senare nämns begreppet igen tillsammans 
med sociala frågor vilket gör klassisk bildning till ett mångtydigt begrepp i artikeln. Återigen 
kan jag även se en diskurs om bildning som berör en politisk ställning. Som jag i ovan citat 
tolkar röd i och med att bildning sätts som motsats till Alliansen, det vill säga en blå och 
högerriktad politik. 
 
 
Den bildade 
I de artiklar som är till grund för analysen framgick ett upprepande mönster av tre teman i 
vem en bildad person är. Jag har valt att kategorisera dem i följande teman; Konstnären, 
Provokatören och Klassresenären.  
 
Konstnären 
I flertalet av artiklarna lyfts begreppet bildning och bildad i relation till konstnärer och 
författare med liknande egenskaper. I bland annat artikeln ”Plattskallar gör min konst till en 
genusfråga” (DN 2012-03-20) intervjuas en känd konstnär som får ställa ut på moderna 
museum. Konstnären lyfts fram som storartad med prestigefyllda pris. I bokrecensionen 
Charles Bukowski: ”Pulp” (DN 2012-03-06) hyllas Bukowski som person och inte bara 
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boken. Journalisten nämner även en tredje part för att styrka den kraft som Bukowski skulle 
antas ha.  
 

Den typiske Bukowskiläsaren är en ung man vars litterära bildning och erfarenhet börjar 
och slutar med Bukowski 

 
I artikeln ”Elegant stilist reser ragg mot tråkmånsarna” (DN 2012-02-21) framhävs ytterligare 
en författare. Presentationen av författaren beskrivs bland annat såhär: 
 

Med en mix av bildning och underhållning gör han berättelser… Han har en osedvanlig 
lätthet i steget och verkar alltid i full färd med att se och tolka saker runt omkring sig; 
städer, litteratur, konst, medier, bibliotek, kungahus. Men det har blivit mindre med 
åren, i takt med att jag tappat kontakten med populärkulturen. Mina gamla 
popreferenser blir alltmer obsoleta. Det populärkulturella minnet är väldigt kort.  

 
Med rubriken som nämner elegant stilist, med beskrivningen av författaren som berörs ger det 
mig som läsare bilden att en bildad person är någon som är lite ”flummig” med en konstnärlig 
själ. Men ändå någon med en slipad elegant stil som upptäcker världen och går utanför 
populärkulturen. I artikeln ”En provokatör har tystnat” (DN 2011-12-19) återkommer 
begreppet stilist och att personen som beskrivs är en författare. Det är någon med glöd och 
humor som i artikeln innan nämns som underhållande. Men även den specifika ”mixen” av 
något som är flera saker samtidigt.  
 

En stilist som hade fel i ganska många frågor, men en penna med sällsynt glöd... Men 
till och med denna sista och mest ensamma akt i livet fullbordade han på samma sätt 
som allt annat: med bildning, esprit, humor, stilistisk kraft och en dos grälsjuka… 
dansade fram mellan personliga upplevelser, vardagskultur och sjuttonhundratalsfilosofi 

 
I texten ovan nämns bland annat ”till och med denna sista och mest ensamma akt i livet.” Att 
Beskrivningen kan ge en uppfattning av författaren som en stor förebild. Att författaren som 
beskrivs inte tillhör det ”vanliga” folkslaget kan vara en möjlig tolkning då till och med 
används. Journalisten använder sig ett språk även som möjligen ska locka till läsning. Den 
hyllade författaren antas vara en perfekt mix som ”dansar fram” nästintill bekymmerslöst kan 
det uppfattas som. Intressant är även att personliga upplevelser, vardagskultur och 
sjuttonhundratalsfilosofi kan upplevas som personliga egenskaper, en slags livsfilosofi.  
Ytterligare i artikeln Erland Josephson död (Aftonbladet 2012-02-26) kan man läsa om en 
prisbelönt konstnär, någon med humor och en av de stora, då journalisten döpt del rubrikerna i 
artikeln till det. Journalisten skriver även: 
 

Han var en person med ett stort hjärta, fylld av generositet, öppenhet och fördomsfrihet. 
– Han var beläst, ödmjuk, varm och bildad 

 
Flertalet av dessa egenskaper skulle kunna betraktas som positiva. En eventuell tolkning kan 
vara att dessa egenskaper är förebildliga. Då bildad nämns i samma kontext kan det även för 
läsaren uppfattas att någon bildad har dessa positiva egenskaper.  
 
Provokatören 
Ett annat återkommande mönster är att bildad lyfts fram i samband med människor som går 
utanför konventioner och normer. I intervjun ”Plattskallar gör min konst till en genusfråga” 
(DN 2012-03-20) beskrivs den intervjuade konstnären som provokatör och ifrågasättande för 
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sin alternativa konstform.  Artikeln upplever jag som paradoxal i den mån att journalisten vill 
ge en viss bild av konstnären som hyllande men i samma stund beskrivs som fräck tjuv.  
 

Det är inte lönt att tala nostalgi med en konstnär som konsekvent rör sig mot strömmen. 
Med sina fräcka bildstölder från tidens reklam och populärkultur ifrågasatte de tidiga 
popkonstnärerna hierarkierna mellan högt och lågt… 

 
Valet av språkbruket i denna artikel är svår att tyda vad som egentligen vill förmedlas. Vilket 
gör den i sin tur väldigt intressant till dess flexibla tolkningsmöjlighet. Jag vet inte om jag vill 
gilla konstnären som beskrivs eller inte vilket gör den intressant att läsa och kanske är det 
journalistens syfte till en viss del att hålla den intressant och tilldragande för sina läsare. I 
artikeln ”Vi vill förmedla något vi tycker saknas” (DN 2011-11-16) berättar konstnärerna 
bland annat:  
 

Den postmoderna konsten täckte så många fler fält och var helt annorlunda än vad man 
sett tidigare, det kändes verkligen revolutionerande och nytt. Det var kontroversiellt… 

 
Här ser jag igen den röda tråden om normbrytande som en egenskap i bildning. I artikeln ”En 
provokatör har tystnat” (DN 2011-12-19) nämns redan i rubriken provokatör. Som vi även ser 
spår av i rubriken till artikeln ”Elegant stilist reser ragg mot tråkmånsarna” (DN 2012-02-21), 
någon som provocerar ”de andra” i det här fallet ”tråkmånsarna”. Jag tyder det som att 
provokatör är något mindre vanligt och utstickande. En eventuell tolkning kan vara att att 
bildade är något i sin tur som är mindre vanligt, något som saknas. Vidare i artikeln ”Richard 
Swartz är en av de bästa någonsin” (Aftonbladet 2012-02 01) upprepas återigen bildning som 
en förutsättning för att gå utanför konventioner som vi ser i citatet nedan. Att vara provokatör 
kan anses vara något positivt i artiklarna som vi ser i rubrikexemplet ovan – ”en av de bästa 
någonsin”.  
 

Bildningen ger honom frihet att gå förbi siffror och citat som ska förstärka och bekräfta 
det han berättar om 

 
I artikeln ”Förförisk och förrädisk” (Aftonbladet 2011-11-28) beskrivs en författare som fått 
stor uppmärksamhet. Författaren som beskrivs menar att Vänstern borde ha ett engagemang 
att bryta ner monarkin och religionen och ta upp den förlorade kulturrelativismen. Då vi idag 
närmar oss ett samhälle som återgår till populistiska ideologier. Journalisten skriver: 
 

Med kraft distanserar sig Andersson från föreställningen att man måste vara förorättad 
för att få ta sig ton… Hon värjer sig för att låta kollektiva tillskrivningar skymma sikten 
för, eller styra vårt förhållningssätt… 

 
Artikeln tar ett ställningstagande att högerpolitiken har samhörighet med förlorad 
kulturrelativism och med makt i monarki. Journalisten framställer författaren ”Andersson” 
som bildad och beskriver henne som ifrågasättande över rådande strukturer. Den tolkning jag 
som läsare får förstärker bilden att någon bildad är provokativ. I artikeln ”Pappas pojke” 
(Aftonbladet 2011-09-27) skildras kriminalaren och profilen Leif GW Persson som någon 
många gillar på grund av hans ifrågasättande.  

 
Men till skillnad från andra uppharklade och polerade polisiära makthavare som 
uppträder i tv är Leif GW Persson inte sällan sarkastisk och öppet kritisk mot polisens 
arbete. Eftersom han är den han är, tycks han kunna fortsätta säga de här ”sanningarna”. 
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”Jag och många andra gillar honom för det  
 
Uppharklande polisiära makthavare är ett intressant uttryck i artikeln när jag i den tidigare 
artikeln precis tolkat makt och monarki med högerpolitik. Här finns utrymme för diskussion 
för vad journalisten kan mena med detta. Sedan understryker journalisten sitt gillande men 
även tar in en tredje part att många gillar GW för hans öppna kritiska förhållningssätt. Som 
läsare får jag intrycket av att jag bör gilla GW och vara motståndare för makthavare. I relation 
till bildning blir mitt intryck att bildad är den som vågar sätta sig emot.  
 
Klassresenären 
Ett tredje mönster som kan visas utifrån artiklarna är att flertalet personer som beskrivs har en 
slags klassresa bakom sig. I artikeln ”Elegant stilist reser ragg mot tråkmånsarna” (DN 2012-
02-21) berättar författaren som blir intervjuad att han inte hade samma uppväxt som många 
andra. 
  

Det är därför jag är en sådan försvarare av de allmänna biblioteken. Jag hade ingen 
läsande bakgrund. Utan bibliotek och en demokratisk skola hade jag aldrig hamnat här. 
De två sakerna är avgörande för social klassutjämning … Kritiker och författare var 
aldrig något jag tänkte att jag skulle bli. Jag visste inte att det var något man kunde bli. 

 
I artikeln ”Plattskallar gör min konst till en genusfråga” (DN 2012-03-20) nämns den 
intervjuade konstnären som någon som reser från det lilla till det stora.  
 

 I popkonstens gryning kom hon från småstadslivet i Ohio till New Yorks konstvärld” 
”Nej, jag har aldrig gått någon konstskola, förutom någon kurs i måleri 

 
Att det har att göra med klass behöver det inte alls betyda men min tolkning är att hon gått 
från något mindre till större och på så sätt bättre då New York ofta förknippas med framgång 
och karriär, och det var där konstnären fick ett genombrott. I artikeln ”Ellen Key ger nyckeln 
till låsningen i skoldebatten” (DN 2011-12-01) beskriver även journalisten sin egen 
anknytning till Ellen Keys pedagogik och berättar bland annat: 
 

I likhet med många andra i min generation är jag klassresenär… Jag behärskade till 
nöds de franska verben, men vågade aldrig formulera en mening utanför 
böjningsmönstren. När jag jämfört mina erfarenheter med andra klassresenärer känner 
en hel del igen sig 

 
Artikeln från citatet ovan handlar om bildning och journalisten väljer att skriva om sin 
personliga erfarenhet till skolan där han syftar på att det fanns svårigheter att leva upp till de 
utbildade. I samma artikel argumenterar han även för Ellen Keys bildningsbegrepp som den 
riktiga kunskapen. Jag får en uppfattning av att journalisten vill ge en skymt av att ”eliten” 
skulle vara utbildade medan klassresenärerna däremot har ”bildning” då de fått anstränga sig 
mer. Journalisten nämner även att andra av dessa klassresenärer likt han själv känner igen sig. 
Detta kan tolkas som att artikelförfattaren vill poängtera och understryka det faktum att detta 
skulle vara sanning. Slutligen nämns även i artikeln ”Pappas pojke” (Aftonbladet 2011-09-27) 
GW Perssons som hyllats för din provokativa angreppsätt och journalisten skriver: 
  

Efter nio kriminalromaner har Leif GW Persson nu skrivit historien om sitt eget liv, 
Gustavs grabb – berättelsen om min klassresa… Leif GW Persson betonar att han var 
det enda riktiga arbetarbarnet bland lekkamrater och skolkompisar. 
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Om bildad var att vara provokatör som jag tolkat tidigare och GW skriver en bok om sitt eget 
liv, hur han blev den han blev, där klassresa är en stor betoning på hur hans liv varit. Kan då 
en möjlig tolkning vara här att bildade människor har genomgått någon slags klassresa. 
Intressant är även att ”han var det enda riktiga arbetarbarnet bland lekkamrater och 
skolkompisar”. Betyder de det att eliten som inte var arbetarbarn inte skulle vara bildade?  
 
6.1 Slutsatser av resultat & analys 
Resultatet visar att diskursen om bildning är mångtydig med flertalet tolkningsmöjligheter av 
begreppet. Bildning är således en kulturell diskurs, en politisk diskurs och en identitetsdiskurs 
där jag inrymmer värdering, engagemang och ställningstagande.  
 
För att återgå sammanfattande till Faircloughs analysverktyg har artiklarna behandlats först 
och främst i en textdimension där jag har tittat på hur språket används och 
tolkningsmöjligheter av diskursens framställning. Genren i form av nyhetstyp i resultatet visar 
att i de flesta artiklarna har publicerats under kultur och debattsidor där artikelförfattarna varit 
kolumnister, krönikörer, skribenter och recensenter. Sammanfattande har jag för enkelhetens 
skull använt journalist i mina beskrivningar då jag inte valt att analysera artikelförfattarnas 
titlar. De som får uttala sig i artiklarna är främst journalisten men även personer som blivit 
intervjuade. Språket som används har genomgående varit engagerat med särskilda uttryck 
som väcker intresse till läsning. Framställningarna i diskursen har inte varit relativistiska utan 
verkat mer som en sanning, ett ställningstagande som ”såhär är det”. Det har enligt min 
mening varit journalisternas åsikter som uttryckts framför en debatt. I artiklarna där någon 
blivit intervjuad är det journalisten även som valt delar av intervjun i samband med sin egen 
diskussion kring ämnet eller personen. Den diskursiva praktiken handlar enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) om att tydliggöra hur det kommer sig att ett fenomen är 
framställt på ett visst sätt. Texter utformas efter vem den syftar att vara mottagare för. Hur en 
text tolkas har med en diskursiv praktik att göra då tolkningen sker i samspel mellan 
avsändare och mottagare. Hur kommer det sig att bildningsbegreppet är framställt på det sätt 
resultatet visar är en svår fråga att svara på. I media är det vanligt med en symbolisk makt 
som menas med att förmågan att påverka och kontrollera meningsproduktion. Det sker i 
övertygelser, förmedling av idéer och budskap menar Berglez och Olausson (2009). Min 
tolkning är just att texten och begreppets framställning har att göra med dels journalistens 
egen åsikt och förförståelse samt utformandet för vem som mottagaren är. Tidningar vänder 
sig till privatpersoner, men även till politik och större homogena grupper enligt min förståelse. 
Det sätter då krav på journalistens språk att fånga intresset för flertalet grupper i samhället. 
Jag tänker även att den finns en viss konkurrens mellan båda tidningar men även mellan 
journalisterna, att vara den mest lästa och förebildliga skribenten. Sist ut i den 
tredimensionella modellen är en social praktik. Det menas enligt Winther Jørgensen och 
Phillips (2000) att se texten och den diskursiva praktiken i ett bredare omfång där man ger 
uppmärksamhet till att involvera samhällskrafter, i ett försök att klargöra ideologierna som 
finns. Ideologierna som berörts är bland annat identitet men även har artiklarna berört en 
politisk ideologi. Syftet i den sociala praktiken menar Fairclough (1995) är att se om 
diskursen reproducerar eller döljer ojämlika maktförhållanden. Empirin utifrån den sociala 
praktiken och de teoretiska referensramar jag använt mig av diskuteras vidare i 
diskussionsavsnittet.  
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7. Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att försöka identifiera bildningsdiskursen i två av Sveriges största 
dagstidningar vilket resulterade i att Aftonbladets och DN:s publicerade artiklar analyserats. 
Frågeställningarna som skulle besvara mitt syfte var; hur konstrueras bildningsbegreppet i 
innehållet? I vilka kontexter återfinns diskursen om bildning och vilken är den dominerande 
diskursen om bildning? I resultat och analys visade det sig att bildningsbegreppet konstruerats 
mångtydigt. Detta är ganska vanligt menar Laclau och Mouffe (refererad i Bergström & 
Boréus, 2005) som använder begreppet element eller flytande signifikanser till att förklara ett 
ords mångtydighet. Det finns ett antal begrepp som ständigt är i kamp om sitt 
betydelseskiftande och därmed förblir mångtydiga. Vanligtvis ser man detta i politiska 
begrepp som exempelvis demokrati, frihet och rättvisa. Bildning som begrepp kanske tillhör 
ett av dessa element. Bildningsbegreppet har sedan sin början splittras i diskussionen kring 
vad bildning egentligen är. Än i sikte verkar det inte finnas en absolut säkerhet över 
begreppets innebörd om jag ser till de artiklar som analyserats i studien. Denna mångtydighet 
behöver inte vara provocerande på något sätt som det eventuellt kan upplevas vid första 
anblick. Bildning handlar om frihet, att utifrån sina egna förutsättningar nå en möjlighet till ett 
fritt sökande av sig själv menar Gustavsson (2007). Vidare menar han även att när bildning 
reduceras till ett fastställt innehåll avstannar den fria processen som bildning kräver. Det som 
sätter hinder för just bildningens kärna är de föreställningar som finns i underförstådda mål 
och idéer man bör sträva mot. Gustavsson har här en poäng anser jag. Om vi jagar en absolut 
sanning i bildningsbegreppets egentliga innebörd definierar vi den, och kanske paradoxalt 
sätter vi något fastställt över något som har sitt grundvärde i just frihet. Att 
bildningsbegreppet konstruerats mångtydigt i artiklarna kan vara till fördel, då bildning 
kanske inte behöver en exakt definition i sig.  
 
I de kontexter diskursen om bildning funnits har det övervägande i dessa två tidningar varit 
under kultursidor. Diskursen har uppdagats i form av debatter i kolumner/krönikor om skola, 
politik, recensioner och intervjuer. Debatterna har framförts av vad jag förstår som anställda 
journalister av tidningen, då de haft en egen kolumn på hemsidan eller har ett erkänt namn 
som journalist för respektive tidning. När bildning uttrycks och debatteras om av legitimerade 
journalister tänker jag att de formas utifrån varandras publicerade artiklar. Då de säkerligen 
många gånger läser sina kollegors verk om artikeln behandlar ett egenintresse. Tidigare 
forskning av bland annat Kroon (2001) menar just att debatter ger ett tolkningsföreträde som 
påverkar vad som senare kan sägas av andra om ett fenomen. Debatter i media har alltså ett 
kontextberoende då det som sägs i en tidigare debatt påverkas av en framtida debatt. Flertalet 
av artiklarna hade liknelser med varandra i relation till bildningsbegreppet och därmed var det 
möjligt att finna mönster som var återkommande. Att dessa mönster skapats kan eventuellt 
påverkats på så sätt Kroon menar. Där journalisterna påverkats av varandras verk i liknande 
genre och snappat upp begreppet bildning. En av mina frågeställningar var även att se vilken 
den dominerande diskursen om bildning är. Att finna just en dominerande diskurs har en viss 
svårighet då flertalet diskurser uppdagats. I min tolkning skulle jag vilja påstå är den 
dominerande diskursen övergripande är en kulturdiskurs avskilt från en 
utbildningspolitisknyttodiskurs. Med kultur menar jag sociala levnadsmönster som värdering, 
språk, konst, normer, moral och beteende. Men även innefattar jag dessa levnadsmönster som 
samhälleliga där institutioner, politik och individ går hand i hand. Bildningsdiskursen är alltså 
inbiten i en kulturdiskurs är min uppfattning. Bildning handlar om som nämnts tidigare att 
vara kritisk och om att gå utanför sin förförståelse över vad som är sant, där möjligheten 
öppnas för att se saker ur ett nytt perspektiv. Intressant då här är själva bildningsbegreppet i 
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artiklarna, vem ifrågasätter det, vem ifrågasätter bildningen? Bildning talas om i positiv 
bemärkelse med ”fantastiska” egenskaper. Bildning i sig ifrågasätts inte, de flesta är för 
bildning. I enbart en av artiklarna lyfts en viss kritik fram. Den artikeln tar upp att man bör 
satsa på utbildningar som ger jobb och lämna bakom sig estetiska onödiga högskolekurser. 
Kan bildningen paradoxalt nog gå emot hela bildningen i artiklarna, när bildning endast lyfts 
som det rätta? Jag själv är tveksam att det skulle vara på det sättet att bildningen skulle gå 
emot sig själv. Däremot är det en tanke värd att lyfta fram och reflektera över. Hur kommer 
det sig att artiklarna och även den litteratur jag läst inte ifrågasätter bildningsbegreppet.  
 
Segolsson (2011) menar att bildningsbegreppet främst återfinns i utbildningsväsendet. Om så 
är fallet kan jag med denna studie inte svara på då jag inte undersökt bildning i de 
kontexterna. Det är svårt att få en helhetsbild av bildningsdiskursen i samhället utan vidare 
studier. Men då tidigare forskning pekar på att bildning främst nämns i utbildningsväsendet 
och media lyfter många frågor om skoldebatten blev jag förvånad över de få artiklar som 
nämner bildning i samband med utbildning. Intressant blir det då att fundera över det Løvlie (i 
Segolsson, 2011) hävdar att den digitaliserade närvaron bidrar till en ny syn på 
bildningsbegreppet, men där Segolsson tvekar inför om bildning verkligen skulle byta 
innebörd. Först och främst behöver man då ställa sig frågan vad bildning egentligen är för att 
veta om bildningsbegreppet digitalt skulle kunna byta innebörd. Diskursen har genom tiden 
följt olika traditioner och som även denna studie visar så är begreppet mångtydigt. 
Grundtanken som delas av traditionerna är att bildning är när individen tar de kunskaper hon 
har och med hjälp av kunskaperna utvecklar en förmåga att jämföra, analysera, pröva, 
ifrågasätta och värdera sin egen kunskap men även ny kunskap. Bildning formar människans 
personlighet och uppfattning om världen och kan därmed inte läras ut. Det är en individuell 
process och således förknippat med frihet (Alsheimer, 2004). Utgår vi från denna tanke om 
bildning är jag beredd att hålla med både Løvlie och Segolsson. Resultatet antyder på att 
bildning har en samhörighet med såväl personlighet i framställningarna av personporträtten 
där bildad skulle vara en typ av person. Men även att bildning är provokativ det vill säga på 
ett sätt normbrytande i sitt mönster, där man vågar gå utanför rådande konventioner och 
kritiskt reflektera. Däremot lyfts bildningsbegreppet även i andra sammanhang som i politik 
och klassdiskurser. Diskursens framställning tänker jag absolut kan ha en påverkan på 
bildningens innebörd. Om diskursen lyfter bildning i frågor om klass och politik som studien 
antytt. Kan begreppets innebörd förändras i den mån att bildning tappar den individuella fria 
processen som något personligt, där klass och politisk ställning får betydelse för bildningens 
kärna. Här kan man direkt återkoppla återigen till Gustavsson (2007) att föreställningar som 
finns i underförstådda mål sätter hinder för bildning. Om bildning har med en klassresa att 
göra och en röd partipolitisk ställning kan effekten vara att bildningen förändrar innebörd. Då 
man pratar om bildade och bildning i ett sammanhang som utesluter tanken att vem som helst 
kan vara eller bli bildad.  
 
Nussbaum (1997) menar att samhället är splittrat i två läger gällande bildningsdiskursen. 
Första lägret har tanken att bilding innebär friheten till självständig tanke och reflektion. Det 
andra lägret ser bildning som något kopplat till högre utbildning och människor som kan 
kategoriseras i en ”elit”. I den här studien skulle jag inte våga bekräfta Nussbaums slutsatser 
då min tolkning av resultatet visar på att visst är bildning reflekterande, men de porträtt som 
presenterats kan samtidigt tolkas tillhöra eliten då författarna framställts som förebilder för 
det allmänna folket. Även kan journalisterna i sig ses som personer som lyckats här i livet då 
de har ett arbete där de själva är av betydelse för andra och journalistyrket kan ses som 
populärt. Däremot är jag beredd att hålla med om en viss splittring då dessa ”elitens” 
människor som presenterats har många en klassresa bakom sig samt att det finns en dikotomi i 
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politiken man tillhör som bildad.  
 
I mina teoretiska utgångspunkter är makt ett centralt begrepp i diskursen då Foucault (1993) 
hävdar att diskurser är en maktkamp om sanning. I artiklarna har jag återkommande kunna 
sett antydan på jakten om bildningens förståelse. En del i diskursen har varit att styrka 
begreppets innebörd med referenser till andra välkända författare inom ämnet. Det finns ett 
ständigt mönster av bildningsbegreppets sammanhang till konst och politik samt att begreppet 
i sig aldrig har kritiskt reflekterats över. Bildning har i journalisternas framställning av 
begreppet ansetts som självklar vilket utestängt flertalet möjligheter till begreppets förståelse. 
Makt utifrån Foucaults (1993) interna utestängningsprocedurer finns även med i resultatet. 
När journalist skriver en artikel tänker jag att det underförstått redan att journalisten utgår från 
en egen tolkning om ett fenomen utan vetenskaplig basis. Detta gör att journalister ofta kan 
försvara sig genom att säga att detta är min tolkning, ”jag är ingen läkare eller 
vetenskapsman” och läsaren får svårt att kritisera innehållet. Dessvärre blir det hela väldigt 
komplicerat då media påverkar vilka maktkamper som är viktiga och inte. Medier 
reproducerar makt i den mån att den kan vara icke demokratisk menar Berglez och Olausson 
(2009). Vidare påpekar Berglez och Olausson att media själva kan vilja utöva makt på andra 
människor, grupper, institutioner och politik. Det är vanligt med en symbolisk makt i media. 
Det menas med förmågan att påverka och kontrollera meningsproduktion i form övertygelser, 
förmedling av idéer och budskap. Den makten media besitter hävdar jag är minst lika 
övertygande som vetenskapen trots den smutskastning journalistiken många gånger får från 
samhället. Om vi utgår från ett ännu bredare perspektiv utgår makten om bildningsdiskursen 
inte enbart i media och dess journalister. Media själva påverkas även av makter som 
aktieägare, ekonomiska styrningar, annonsörer och stat fortsätter Berglez och Olausson. 
Medier kan användas för att ändra existerande maktojämlikheter med att sprida information. 
Detta anser jag visar på den stora betydelse media har för bildningsdiskursen. 
 
Återgår vi till resultatdelen där jag ser till ”den bildade” kan jag tydligt det Foucault (1993) 
menar med kontroll i diskursen, där det finns ritualer att uppfylla om man välkomnas in i 
diskursen eller inte. I ”den bildade” avsnittet syns underliggande seder på hur man bör vara 
som en bildad person, vilket utelämnar de som inte identifierar sig med diskursen. Dessa 
ritualer som återfinns kan som Foucault (1993) menar ses som en organisering av särskilda 
spelregler vilket upplevs som sanna men är anonyma. Dessa anonyma spelregler som sätts 
kallar han disciplin. Om vi hoppar vidare till hur dessa discipliner skapas över 
bildningsdiskursen kan en möjlig förklaring vara hegemonin i diskursen. Som tidigare 
förklarat menar Fairclough (i Winther Jørgensen & Phillips, 2000) att en ideologi skapas 
genom viss hegemoni och återfinns i makt utan ett abstrakt system. Förhandlingsprocessen 
mot bildningens ideologi i tidningarna syns genom att de vill förmedla en syn om bildning 
som existerande och rätt. Om jag här och nu utifrån min empiri skulle beskriva bildning skulle 
jag säga att bildning handlar om att kritiskt ifrågasätta ledande dominanter, gå sin egen väg 
och ”göra det på ett bildat sätt”. Det bildade sättet skulle vara att göra en klassresa där jag 
under min resa lärt mig se utanför ramarna, satt mig emot alliansens politik och skapar konst 
utifrån det. För att till slut nå målet att vara en varm, vältalig, humoristisk och förebildlig 
person. Du ska alltså vara originell, exceptionell och kontroversiell. Bildningen tolkar jag 
utifrån mitt resultat även ha en slutdestination. Bildning är något som sker tills man blir bildad 
och sedan är du klar. Detta är självfallet min subjektiva tolkning av mitt material och jag är 
öppen för andra förklaringar och tolkningsmöjligheter. Med att beskriva min slutsats av vad 
bildning är enligt tidningarna vill jag visa på att tidningarna lyckats övertyga mig om en bild 
av bildning och hur ideologin kring diskursen ser ut. Då journalisternas framställning varit 
påtagligt liknande varandra menar jag även att jag kan se en hegemoni i bildningsdiskursen. 
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Denna hegemoni utgör en ideologi om bildning och som Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) menar så reproducerar hegemonin den diskursiva ordningen.  
 
Det skapas och reproduceras identiteter i media, särskilt nationella identiteter menar Berglez 
och Olausson (2009). En nationell identitet är ett såkallat ”vi” som ska locka läsare till en 
artikel. Den nationella identiteten blir oftast överordnad. I artiklar utgår journalisten från en 
given svensk identitet med vissa egenskaper som naturliga, eftersom de redan ingår i en 
välförankrad norm. När jag läst om bildning, särskilt artiklar som lyfter fram vem som är 
bildad är det lätt att ta förgivet saker om de personer som presenterats som bildade. I viss mån 
tillhör bildningsgruppen ett ”vi”. De är svenska etniciteter, med det menar jag en nation som 
delar språk, historia och traditioner och som läsare tar förgivet utan att ifrågasätta. Däremot 
skulle jag vilja påstå att bildningsgruppen även tillhör en ”dom” grupp då det talas om dom, 
”dom där bildade”. Som läsare avgränsas man genom att inte tillhöra dess bildade elit, då det 
är personer som är utöver de vanliga. Men denna dikotomi är inte självklar. Värt här är att ta 
upp Månssons (2010) diskussion om främlingar. Han menar på att vi tillhör vi och dom 
grupper då det mesta är uppbyggt i dikotomier. Det som däremot inte hamnar i en vi eller dom 
grupp är en främling. Främlingen är något provocerande, något vi inte kan kategorisera 
eftersom det inte finns en motsats till begreppet främling. Ibland hamnar givetvis främlingen i 
en vi eller dom grupp. När vi inte upplever främlingen som ett given vi, så borde främlingen 
tillhöra ett dom. Skillnaden mellan ett dom och en främling är att dom är något vi vet något 
om. Vi kan ha föreställningar, fördomar och även erfarenheter av dessa dom. Den bildade 
människan, kan det vara en främling undrar jag?  
 
Artiklarna lyfter fram ett dom men samtidigt ett vi. Vilket gör den bildade personen 
svårdefinierad, särskilt med dess mångtydighet över vem någon bildad är. Däremot menar 
Månsson vidare att främlingen oftast stigmatiseras då vi placerar dem i en kategori där de inte 
riktigt är välkomna. I artiklarna emellertid välkomnas den bildade för det mesta. Samtidigt 
som i vissa fall välkomnas den bildade inte då den beskrivs som provokativ och utanför 
samhällsnormen. Hur dessa vi, dom och främlingsgrupper vidmakthålls är bland annat i 
diskursen och främlingen är ett socialt konstruerat fenomen menar Månsson (2010). Vidare 
påpekar Månsson även att denna sociala konstruktion är byggt av oss människor och därmed 
har vi möjligheten att förändra diskursen. Eventuella konsekvenser som blir när media utgår 
från nationella identiteter är att makstrukturen åker på en räkmacka som är beroende av att 
strukturen vidmakthålls menar Berglez och Olausson (2009). Vidare hävdar de att effekten av 
detta blir delvis att media riskerar exkludera minoriteter av olika former. Detta i sin tur ger 
effekter av utanförskapskänslor i svenska symboler och politik. Medier som exempelvis 
nyhetstidningar har en avgörande roll i identitetsskapande som ger betydelse i processer som 
känslan av tillhörighet. När man ska se till identitet i en diskursiv kamp är det relevant vilken 
identitetsposition går vinnande, då den skapar en hegemoni, som i sin tur reproducerar en viss 
ideologisk identitet menar Hammarén och Johansson (2009). Identitet handlar i grund och 
botten om gemenskap snarare än en individuell egenskap. Detta för att identifikationer vi gör i 
form av tillhörigheter, symboler som kläder och andra uttryck visar på att vi tillhör en viss 
kollektiv tillhörighet i samhället. Media utövar en viktig roll i vårt identitetsskapande med sin 
närvarande struktur. Däremot vet vi inte riktigt hur stor påverkan media har på konstruktionen 
av identitet. Dessa föreställningar och stereotyper skapar ett praktiskt handlande i vardagen 
men till vilken utsträckning är svårare att se (Hammarén & Johansson, 2009). Den 
identitetsposition som går vinnande i bildningsdiskursen sammanfattar jag som den 
”reflekterande konstnären”. De bildade har alla gemensamt gjort något som står utanför det 
konventionella med att reflektera och ett samband finns med diverse konstuttryck. Detta 
tänker jag reproducerar en identitet man bör identifiera sig med för att ses som bildad.  
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Bildningsdiskursen har i tidningarna stagnerats till ett visst mönster som följs av en diskursiv 
ordning. På detta sätt kan bildningens kärna gått förlorad, för att bildning menar Alsheimer 
(2004) är något som inte kan läras ut, bildning är ständigt pågående, den är individuell och 
formar människans personlighet. Dessa tidningar har påpekat bildingens kärna om att det 
handlar om att kritiskt reflektera över vad som är sant. Däremot har jag även lärt mig hur jag 
bör ta mig an bildning enligt ett visst mönster samt att den har en slutdestination. Har 
tidningarna missat att själva vara bildade till sitt material när artiklarna uttryckt en säkerhet 
över diskursen som förmedlas, där det saknas utrymme för annan tolkningsmöjlighet? Kanske 
kommer det jag nu nämner att bli en överanalys men om jag ser till en helhetsbild är det så att 
diskursen leder till en ideologi i dess hegemoni och ideologier för alltid med sig effekter. 
Vilka effekter det kan vara finns nog inga glasklara svar på men en möjlighet om vi påstår att 
bildningsdiskursen framförs av obildning kan denna brist på bildning leda till mindre kunniga 
och reflekterande människor menar Alsheimer (2004). I en vidare effekt av detta menar han 
att det kan leda till att samhället får ställa mindre krav på reella kunskaper och en 
specialisering av kunskaper ökar. Ett samhälle kan hotas av både för lite men även för mycket 
specialistkunskaper då blir det för mycket expertis kan den seriösa reflektionen över 
humanism och samhälle gå förlorad. Whitehead (i Alsehimer, 2004) menar även att ökad 
specialisering kan slå ut som försämrad bildningsnivå då den sker i en detaljerad isolering 
utan samhörighet med andra. En detaljerad kunskap utan helhetssyn kan i sin tur minska 
intellektet. När någon med isolerad expertis får ta ansvar för totalfrågor i ett samhälle förlorar 
vi demokratins kraft. Brist på humaniora följer med konsekvenser som att beröva självkänslan 
och människans förmåga att resonera. Med detta sagt tänker jag att studien har haft en nytta, 
ett bidrag till forskningen kring bildning. Då dess effekter av framställningen har en betydelse 
för både samhälle och individ när tidningarna på detta sätt satt en ram med begränsningar för 
bildningsdiskursen. Vi och dom grupper skapas där bildade lyfts fram som det rätta, bildade är 
lyfts fram som genier, vilket i sin tur skapar kan skapa en dom grupp av elitens människor.  
 
Syftet i den sociala praktiken menar Fairclough (1995) är att se om diskursen reproducerar 
eller döljer ojämlika maktförhållanden. Att bildningsdiskursen i dagstidningarna skulle kunna 
innehålla ojämlika maktförhållanden av större vikt trodde jag inte. Jag kan självfallet inte 
generalisera mitt resultat till andra tidningar eller media. Men däremot når dessa två stora 
populära tidningar inte bara miljontals privatpersoner som påverkas och integreras i 
diskursen, utan även andra tidningar påverkas av varandra. Hur man talar om ett fenomen i en 
tidning kan möjligen påverka hur en annan tidning skriver om fenomenet, som i sin tur 
påverkar annan media. Denna ständiga meningsproduktion av diskursen omfattar allt och alla 
i slutändan, vilket Foucault (1993) menar med diskursens ordning. De ojämlika 
maktförhållandena blir bland annat att bildning är fråga om klass, politik och identitet. Den 
reproducerar tanken att vårt samhälle är klassuppdelat där bildade människor kommer ifrån en 
lägre klass. Bildade från lägre klasser håller på en röd politik vilket kan tolkas att politik är en 
klassfråga. Identiteten kan formas utifrån hur man förhåller sig till klass och politikfrågor 
vilket uttrycks i konstformer. Bildningsdiskursen uttrycker att samhället är ojämlikt, att 
bildning är något som behövs och hyllas. Som att något inte riktigt står rätt till, där enbart ett 
fåtal personer har fattat det. De människor som väl fattat dessa strukturer, går emot dem och 
blir bildade är någon att se upp till. Vem sitter då här på makten egentligen, minoriteten som 
bildad eller det övriga konventionella samhället? Det tas förgivet att minoriteter utesluts, 
utestängs och stigmatiseras men i bildningsdiskursen skulle jag kunna tänka mig att så inte är 
fallet. Minoriteten är här alltså den bildade men också den hyllade. Den bildade kanske går 
vinnande i samhället trots sin minoritet.  
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Avslutningsvis vill jag ge en återkoppling till den metod jag använt mig av. Valet av den 
kritiska diskursanalysen baserades mycket på eget intresse. För att se bildningsdiskursen i ett 
dialektiskt förhållande mellan text och social struktur. Men även dess inverkan på människan 
och därmed ett intresse av identitetskonstruktioner. Den kritiska diskursanalysen kändes då 
som ett självklart val för studien. Däremot sitter denna metod med en del svagheter som jag 
beskrivit under den kritiska metoddiskussionen. Först och främst baseras mycket av studiens 
resultat på min subjektiva tolkning vilket jag inte kunnat undgå. Eftersom det till viss del varit 
mitt uppdrag att försöka se vad texterna mer kan förmedla utanför sitt direkta ord. När jag har 
tolkat mitt material har jag varit medveten om detta och försökt ifrågasätta min egen tolkning 
till alternativa tolkningar, även om de står utanför hur jag själv ”vill” tolka det. Detta ser jag 
som en brist i min analys och metod då mina alternativa tolkningar självfallet omges ändock 
av mina egna referensramar. En annan brist jag upptäckt med studiens metodverktyg är 
svårigheten att uppleva mättnad. Var jag satt gränsen för analysen, vart får det räcka, hur djupt 
ska jag spåna vidare är frågor som ständigt varit återkommande. Någonstans i analysen har 
jag fått avgränsa mig och på så sätt säkerligen missat en del. Min förhoppning och tro är att 
jag ändå fått med mycket trots min avgränsning.  
 
Kritiken att valet av kritisk diskursanalys innefattar begreppet kritisk ser jag i efterhand som 
ett uppvaknande men inte ett hinder. När jag valde att ge mig på bildningsdiskursen hade jag 
en förutfattad mening att något inte stod rätt till i diskursen och jag behövde synliggöra den. 
Mitt filosofiska antagande vilar på att diskurser aldrig står rätt till och därför är en diskurs. 
Därmed anser jag inte begreppet kritisk vara problematisk i denna studie men det krävdes en 
försiktighet att inte ”leta fel” i diskursen. I och med min noggrannhet att se över alternativa 
tolkningar och inte se min egen tolkning som en enda sanning anser jag att jag bemött 
diskursen och metoden med respekt. Vidare kritik av Hammersley (1997) pekar på att den 
kritiska diskursanalysen blir problematisk då den ger sig på samhällets problem och hur man 
kan förändra den. Där frågan slutar med om metoden överhuvudtaget kan producera giltig 
vetenskaplig kunskap? Jag förstår denna kritik och jag håller med till viss del att det blir 
problematiskt att försöka nå förändring i samhället. Däremot i denna studie var mitt syfte att 
identifiera bildningsdiskursen. Detta för att övergripande få en bild om diskursen behöver 
lyftas ytterligare och om bildningsdiskursen kan vara ett samhälleligt problem. Därmed har 
jag inte djupdykt om bildningsdiskursen i media är ett samhälleligt problem och om man 
behöver förändra den. Detta vill jag ge som förslag till vidare forskning. Jag har identifierat 
hur diskursen ser ut och som förslag till vidare forskning kanske man kan gå djupare in på hur 
dessa konsekvenser kan te sig samt om man då bör jobba med att förändra diskursen.  Kan 
metoden producera giltig vetenskap? Jag skulle vilja påstå det. Jag som människa är 
involverad i diskursen och därmed har kunskap om den, då jag själv är med i reproduktionen 
av den. Kunskapen om samhället finns i oss människor då vi konstruerat den och därmed 
sitter alla med sitt eget perspektiv på kunskap. Jag har i denna studie producerat en viss 
kunskap om hur bildningsdiskursen kan se ut i media och medvetandegjort mitt perspektiv på 
dess strukturer i samråd med tankar från annan litteratur. Jag motsäger alltså till viss del 
Hammersleys kritik om den kritiska diskursanalysen kan producera giltig kunskap, däremot 
skulle vara beredd att hålla med om det är tillräcklig kunskap. Någonstans måste någon börja 
problematisera det vi tar förgivet i samhället. Kritisk diskursanalys anser jag är ett ypperligt 
sätt att ifrågasätta detta för att låta andra sedan fortsätta problematisera både mitt verk och 
andras verk. Jag skulle till och med vilja påstå att kritisk diskursanalys fångar bildningens 
kärna, att våga gå utanför och reflektera över sanningen i en frihetsprocess. Diskurser finns 
inom oss, de präglar våra liv och vår kultur. För att nå förändringar i de orättvisor vi upplever 
och skapa en ödmjuk gemenskap, där vi tar hänsyn till varandra behöver vi bildning. Vi 
behöver tiden till det Alsheimer säger är bildning – Konsten att tänka med hjärtat och känna 
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med huvudet. (Alsheimer, 2002). 
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