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Sammanfattning  

Uppsatsens syfte är att undersöka den diskursiva konstruktionen av den goda läraren i tidningen 

Dagens Nyheters debatt- och ledarartiklar. Detta har även gjort att ljus kastats över den diskurs som 

format den goda läraren. De frågor som ställdes för att uppfylla syftet var hur den goda läraren 

positioneras i skolan och utbildningens möjlighetsrum, hur den goda läraren konstrueras utifrån en 

samhällelig diskurs, hur den goda läraren konstrueras utifrån en kunskapsdiskurs och vilka 

egenskaper den goda läraren konstrueras med. 

Undersökningens teoretiska ramverk är diskursteori vilket innebär att en diskursanalys gjorts. 

Valet gjordes utifrån att tidningen Dagens Nyheter betraktades som en diskursiv praktik vilken kan 

ses som en producent av verkligheten. Materialet ur Dagens Nyheter är från år 2014 där alla artiklar 

från januari till december som innehållit sökordet lärar* lästs. Därefter har ett urval gjorts. Urvalet 

grundade sig i vilka artiklar som besvarade frågorna för att kunna besvara uppsatsen syfte vilket är 

att undersöka den diskursiva konstruktionen av den goda läraren i media. 

Resultatet som framkommit är att den rådande diskursen format den goda lärar-positionen. Den 

goda läraren i texterna konstrueras vara en tydlig ledare med auktoritet, goda ämneskunskaper och 

med kunskapsuppdraget i centrum. Den goda läraren innehar egenskaper som skicklighet, 

engagemang, styrka, kompetens och kunnighet. 

 

 

Nyckelord: Den goda läraren, Dagens Nyheter, debatt- och ledarartiklar, diskursanalys.  
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Inledning 

 

Och du kallade dig lärare? 

Jag kallade mig ingenting. Jag var mer än en lärare. Och mindre. I ett klassrum på en high 
school är man exercisinstruktör, rabbi, en axel att gråta mot, disciplinkarl, sångare, lärd på 
låg nivå, bokhållare, matchdomare, clown, kurator, övervakare av att klädselreglerna följs, 
dirigent, apologet, filosof, kollaboratör, steppdansör, dummerjöns, trafikpolis, präst, mor-

far-bror-syster-farbror-faster, kanslist, kritiker och psykolog, det sista halmstrået.1 

 

En lärare kan få spela många roller. Citatet ovan kommer från Frank McCourt som i Magistern. 

Levnadsminnen (2005) beskriver sin trettioåriga lärargärning i New York där han använde sig av 

ibland ganska okonventionella metoder. Som lärare menade han att han även fått inta roller som 

kurator och clown. Lärarrollen är många gånger mer än att undervisa. Rollerna kan skapas av läraren 

själv men är även något man påverkas och formas till att bli. I dagens samhälle påverkas lärarrollen 

och synen av vem som är en god lärare, skola och utbildning av media.2  

Läraryrket är inte statiskt utan har sett olika ut i olika tider.  Matilda Wiklund, universitetslektor 

i pedagogik, menar i Kunskapens fanbärare: Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena 

(2006) att beroende av det rådande utbildningsidealet så konstrueras ett lärarideal. Detta mynnar i 

sin tur ut i idéer om uppfattningar som bestämmer vad utbildning är och bör vara.3 Lärarrollen är 

historiskt kontextualiserad och beroende av om målet med undervisningen är att forma elever vilka 

ska underkasta sig fosterlandet eller låta elever frigöra sina förmågor kommer lärarrollen att se olika 

ut. Utbildningens ideal har i Sverige och i andra länder förändrats över tid, även om idéer om skolan 

också gått isär.4 Olika utbildningsfilosofier skapar olika roller för läraren och därmed växlar 

betydelsen av vem som är ”den goda läraren”. Vad har vi då för föreställning om den goda läraren 

idag? Vem är den goda läraren och vilka egenskaper menas denna besitta? 

Då media påverkar konstruktionen av den goda läraren har jag valt att undersöka hur den goda 

läraren konstrueras i tidningen Dagens Nyheter (DN), som är en av de stora dagordningsättarna i den 

offentliga debatten.5 Uppsatsen kommer följaktligen behandla vem som idag konstrueras vara den 

goda läraren.  

                                                 
1 McCourt, Frank (2005). Magistern. Levandsminnen. övers. Thomas Preis, s. 28. 
2 Wiklund (2006). Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en medierena. s. 67.  
3 Wiklund (2006). s. 18. 
4 Wiklund (2006). s. 17.  
5 Englund, Tomas (2012). Föreställningar om den goda läraren. s. 49. 
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Bakgrund 

Utbildningsfilosofier och lärarrollen 

Vem är den goda läraren? Vem är det som avgör vem som är den goda läraren? En god lärare är 

ett normativt uttryck. Det finns alltså någon eller några som avgör just vem som är en god lärare 

och vilka egenskaper den ska besitta. Beroende av vilket utbildningsideal som råder skapas det olika 

lärarideal. I denna bakgrund kommer därför en översiktlig bild av 1900-talets utbildningsideal, syn 

på lärande och kunskap samt läraren att tecknas. 

Ett avstamp för vad som till stor del format den svenska utbildningen, vilket bland annat 

framhålls av lektorn Henry Egidius och professor Gunnar Sundgren, tas i John Deweys (1859–

1952) progressiva pedagogik som uppstod i USA i början av 1900-talet.6 Deweys pedagogik byggde 

på tanken att människan är en social varelse och att skolarbetet därför skulle innefatta aktivt arbete, 

samarbete och idéutbyte samt utgå från elevens egna erfarenheter. Skolan skulle inte vara centrerad 

runt läraren eller läroboken utan kring elevens drivkrafter, aktiviteter och lärande.7 Anders Burman, 

docent i idéhistoria, menar att progressivismens pedagogik var antiauktoritär och istället betonades 

barnets fria växt.8 Dewey förespråkade bland annat elevråd och elevdemokrati, eftersom han ville 

att skolan skulle socialisera eleverna in i samhället. Att se eleven som passiv mottagare tog Dewey 

avstånd från. Läraren skulle enligt honom inte mata eleverna med kunskaper utan istället skulle 

läraren guida, vägleda och motivera eleverna. Detta skulle ske utifrån elevens impulser, intressen 

och avsikter. 9 

Dewey anslöt sig till pragmatismen. Till följd av detta menade han att kunskap uppstår då vi 

prövar oss fram i arbete och handling.10 Vidare ansåg Dewey att reflektion var en central del i 

lärandet; det är först då man reflekterat över något som det kan bli en erfarenhet man bär med sig 

i livet. Det är reflektionen som är vägen till kunskap och bildning. 11 Ett uttryck som kommit att 

sammanfatta Dewyes pedagogik och som hänger samman med synen på sanning och kunskap är 

”learning by doing”. Några konkreta exempel på vad skolan använt till följd av Dewey är 

projektarbete och problembaserat lärande.12 I Lgr 80 syns Deweys tankar tydligt. Eleverna skulle 

arbeta med projekt eller teman och helst ämnesöverskridande.13 Vid arbetet med dessa projekt blir 

läraren mer av en handledare eller guide, vilket beskrevs i ovanstående stycke. 

En annan pedagog, eller egentligen psykolog, som har haft stor inverkan på synen gällande 

lärande i Sverige är Lev Vygotskij (1896-1934). Han representerar det sociokulturella perspektivet 

                                                 
6 Egidius, Henry (2009). Pedagogik för 2000-talet. s. 63; Sundgren, Gunnar (2005). John Dewey – reformpedagog 

för vår tid?. I Anna Forsell (red.) Boken om pedagogerna,, s. 79. 
7 Sundgren (2005). s. 84- 87; s. 90.  
8 Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år. s. 186.  
9 Burman (2014). s. 188-189. 
10 Egidius (2009). s. 66-67.  
11 Burman (2014). s. 191. 
12 Sundgren (2005). s. 79.  
13 Egidius, (2009). s. 65.  
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gällande inlärning. Vygotskij menade att människan utvecklas i samspel med andra människor och 

betraktade därför lärandet som en kollektiv process där vi bäst lär oss tillsammans med andra.14 

Vygotskij hade en marxistisk och materialistisk utgångspunkt. Vygotskij menade följaktligen att 

språket i kollektiva aktiviteter var avgörande för individens lärande och utveckling.15  

Ett centralt begrepp myntat av Vygotskij är den proximala utvecklingszonen. Vygotskij själv 

definierade det som avståndet för vad ett barn klarar på egen hand utan andra samt vad barnet 

klarar av med stöd från andra människor.16 Tanken om den proximala utvecklingszonen gör att 

barnet, med hjälp av andra, kan nå längre än sin egen biologiska och faktiska utvecklingsnivå.17 

Egidius menar att den pedagogiska konsekvensen av Vygotskijs pedagogik gör läraren viktig som 

handledare för elevers lärande. Läraren måste nämligen observera elevernas utvecklingsfas för att 

kunna hjälpa dem vidare till nästa utvecklingszon. Vygotskijs pedagogik leder till ett uppgiftsbaserat 

lärande, där elever arbetar i grupp med uppgifter, vilket gör att det krävs mindre insats från läraren 

och mer från barnet. 18 

Under 1980-talet kom det som kallades för Kunskapsrörelsen vilka vände sig emot Deweys 

progressiva pedagogik. Kunskapsrörelsen var av åsikten att kunskap var det viktigaste i skolan och 

inte fostran. De vände sig emot Deweys subjektivism och framhärdade istället en syn på objektivitet 

och säkerställt vetande. Då kunskapsrörelsen argumenterade för att kunskap i viss mån var 

traditionellt menar professor emiritus Sven-Eric Liedman att det i sin tur skapade en betoning av 

kulturarvet.19 I en remiss utgiven av Kunskapsrörelsen menade de att ämneskunskaper måste 

komma först, därefter det pedagogiska kunnandet. De gick i sin remiss emot ett förslag från 

regeringen som de menade gjorde läraren till en handledare och inspiratör istället för lärare.20  

Liedman menar att under det senaste decenniet så har kunskap inte spelats ut lika starkt emot 

fostransuppdraget som under 1980-talet. Detta menar han beror på skolans värdegrund som 

formulerades i Lpo 94. Värdena som skolan vilade på enligt Lpo 94 är bland annat människolivets 

okränkbarhet och alla likas värde och först efter att dessa värden räknats upp följde 

kunskapsuppdraget.21  

I Lgr 11 har det skett en förändring. Nu börjar ”Skolans värdegrund och uppdrag”, förutom 

med konstaterandet att skolan vilar på demokratins grund, med formuleringen ”utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”.22 Det har alltså 

skett en omsvängning av vad som menas vara viktigast i skolan i läroplanerna. Precis som skolans 

                                                 
14 Burman (2014). s. 210.  
15 Säljö, Roger (2005). L. S Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I Anna Forsell (red.) Boken om pedagogerna, 

s. 111- 112; Egidius (2009). s. 114. 
16 Säljö (2005). s. 122. 
17 Burman (2014). s. 211.  
18 Egidius (2009). s. 83-84.  
19 Liedman, Sven-Eric (2011). Hets!, s. 112.  
20 Peterson, Jan (1987). Ja till gedigna ämneskunskaper- nej till ”didaktiskt” flum!, s. 6; s. 12.  
21 Liedman (2011). s. 112-113.  
22 Lgr 11 (2011). Skolans värdegrund och uppdrag.  
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uppdrag har förändrats, från religiös och moralisk fostran till att fostra självständiga och autonoma 

individer, har kunskapsuppdraget förändrats. Detta har gett läraren en ny roll.  

Burman menar att idag genomsyras all utbildning av nyttobegreppet. Det elever lär sig har drag 

av att det ska ha ett instrumentellt värde. År 1984 menade utbildningssociologen Donald Broady 

att framtidens skola skulle komma att ha följande honnörsord: mångfald, kreativitet, initiativ, 

fantasi, företagsamhet, inovationsanda, individen, valfrihet och frihet. Burman konstaterar att 

Broady fick rätt. Lgr 11 lyfter bland annat kreativitet och entreprenörskap som ett av skolans 

uppdrag. De regelbundna mätningar av kunskap som har gjorts de senaste åren visar även på en 

trend som innebär att kunskap kan kvantifieras och mätas, vilket också får följden att kunskap som 

inte kan mätas osynliggörs.23  

 

Medias makt 

Då uppsatsen utgår från text i media i form av DN är ett stycke om medias makt och förhållande 

till utbildning på sin plats. Detta även om media i sig inte är fokus för studien utan den diskursiva 

konstruktionen av den goda lärarrollen - som formas i media. Medierna påverkar synen på lärare, 

skola och utbildning. Ett utdrag ur Wiklunds avhandling visar på detta: 

 

[…] med stöd i forskning kan jag hävda att medierna fyller en viktig funktion i offentlig 
meningskonstruktion när det gäller lärare, skola och utbildning vilket legitimerar att jag 

väljer att ägna mina avhandlingsstudier åt den relationen.24 

 

Då media är en stor del i skapandet av mening och innehåll för lärare, skola och utbildning kan 

media förstås vara en viktig arena för att undersöka skapandet av den goda läraren.  

En stor del av det offentliga samtalet tar plats i media och därmed utgör media en markant del 

av det vi kallar vårt gemensamma vetande.25 Professor Douglas Kellner menar att mediekulturen 

är vår tids dominerande kultur. Faktumet att det ens benämns mediekultur menar han är ett tecken 

på medias kolonisation av kulturen.26 På 1960- talet ansågs media spegla verkligheten. Idag är det 

tvärtom och istället anses media skapa verkligheten.27 Vad media förmedlar blir det som skapar vår 

verklighet vilket då även innefattar lärare, skola och utbildning. Den goda lärarens 

meningskonstruktion som görs i media blir då inte bara intressant att undersöka utan även viktig 

då den blir en del i verklighetskonstituerandet.   

                                                 
23 Burman (2014). s. 250.  
24 Wiklund (2006). s. 67.  
25 Wiklund (2006). s. 63.  
26 Kellner, Douglas (1995). Media Culture: cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. s. 

17; s. 35 
27 Wiklund (2006). s. 66.  
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Tidigare forskning 

Inom den internationella forskningen gestaltas föreställningen om den goda läraren genom främst 

tre diskurser. I Alex Moores The good teacher - Dominant discourses in teaching and teacher education (2004), 

presenteras dessa. Den första diskursen är den kunniga ämnesläraren där rollen som 

kunskapsförmedlare betonas samt att ordning upprätthålls genom stark disciplin. Enligt Moore 

förespråkas denna diskurs främst av sociala krafter som betraktar skola och utbildning som viktiga 

samhällsfunktioner vilka bör vila på tradition. Dessa har enligt Moore huvudsakligen inte intresse 

för utbildningsfrågor eller pedagogik.28 Den andra lärardiskursen kan benämnas som den 

reflekterande, ämnesdidaktiskt kunniga kommunikatören. Den läraren har ämneskunskaper och en 

didaktisk förmåga. Läraren ska inte bara överföra kunskaper utan få eleven att se på kunskap ur 

olika perspektiv samt ges meningen hos eleven. Ett problematiserande lärande är centralt inom 

denna diskurs. Lärandet ska vidare vara reflekterande både gällande form och innehåll. Jämfört 

med den första diskursen så är läraren här inte enbart av instrumentellt värde och dessa två 

diskurser betraktas ofta som motpoler.29 Den tredje diskursen som enligt Moore representerar 

föreställningar om den goda läraren är den karismatiske läraren vilken har förmåga att påverka och 

attrahera den studerande känslomässigt. Denna diskurs formulerar läraren som en slags hjälte och 

frälsare som bland annat finns representerad i filmen Döda poeters sällskap (1989) där Robin Williams 

gestaltar en ”karismatisk lärare” som försöker lära sina elever att gå sin egen väg.30 

Lena Sjöbergs doktorsavhandling Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter 

(2011) visar konstruktionen av den goda läraren, eleven och skolan i lokala och internationella 

policytexter. Policytexterna var huvudsakligen lärarutbildningspolitiska och spände främst över 

åren 1995-2008. I studierna från millennieskiftet framträdde Vygotskijs sociokulturella och 

socialkonstruktivistiska teoribildningar tydligt. Detta menar Sjöberg berodde på att det passade in 

i den neoliberala31 synen som rådde då. Då hon studerade reformförslaget till en ny lärarutbildning 

år 2007 (HUT 07) hade det skett en glidning till förmån för neokonservatism32 och kognitivism 

samt utbildningspsykologiska teorier.33 Mellan dessa diskurser menar hon att det finns en 

disharmoni.34 Sjöberg menar att den konstruktion som gjordes av läraren i reformförslaget visar att 

läraren positioneras som en ämneskunnig och psykologiskt kunnig individ som har medfödd 

                                                 
28 Moore, Alex (2004). The good teacher - Dominant discourses in teaching and teacher education. s. 75 ff. 
29 Moore (2004). s. 100 ff.  
30 Moore, (2004). s. 51 ff.  
31 En av de centrala tankarna inom neoliberalismen är att skapa ett samhälle med med möjlighet att maximera 

(ekonomisk) framgång. New Public Management är ett begrepp inom neoliberalismen. Synen på individen är 

ur ett individualistiskt perspektiv där individen är en rationell aktör som tar ansvar för sitt och samhällets 

välgång. Sjöberg Lena, (2011). Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter. s. 31-32. 
32 Neokonservatismen har en essentialistisk syn på individen och kunskap. Utbildning ska ha höga krav på 

ämnesinnehållet, ökad tydlighet, kontroll samt ordning och reda. Sjöberg (2011). s. 77.  
33 Sjöberg (2011). s. 77-78.  
34 Sjöberg (2011). s. 92. 
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förmåga och lämplighet för yrket.35 Vidare för Sjöberg resonemanget att man från en statlig och 

facklig nivå starkt försökt konstruera läraren som professionell. Sjöberg menar dock att yrket trots 

detta deprofessionaliserats trots det diskursiva talet om professionalisering. Detta menar hon är en 

följd av att lärarna har stort ansvar men minimalt med reellt inflytande.36  

Matilda Wiklund har i Kunskapens fanbärare: Den goda läraren som diskursiv konstruktion på en 

mediearena (2006) undersökt relationen mellan medier och utbildning genom att studera diskursiva 

konstruktioner av den goda läraren. Hon har undersökt debatt- och ledarartiklar i DN under 1990-

talet för att utreda hur den goda läraren konstruerades diskursivt i text. I sitt resultat visar Wiklund 

fyra goda-lärar-positioner som framträtt under hennes analys. Dessa är den ämneskunniga 

förmedlaren, den kravställande och tydliga ledaren, resultat-och kvalitetskontrollanten samt 

värdegrundsföreträdaren.37  

Den ämneskunniga förmedlaren ska kunna sitt ämne, känna starkt för det samt vara en 

förmedlare av ämnet som når fram till hela den heterogena klassen. Det centrala för den 

ämneskunniga förmedlaren är enligt Wiklund själva ämneskunskapen. Den pedagogiska 

kompetensen konstrueras i artiklarna inte vara lika central. Den ämneskunniga förmedlaren är en 

specialiserad ämneslärare och ingen utslätad enhetslärare.38 Den kravställande och tydliga läraren 

ska i brist på sanktioner som exempelvis frånvaron av betyget ordning och uppförande, vara en 

tydlig ledare som själv skapar ordning och reda vilket i sin tur menas generera ett trivsamt klimat 

som också är utmanande. På så sätt skulle skolan lyftas ur det otydliga flum som den befunnit sig i 

under minst tjugo år.39 Den tredje diskursiva konstruktionen som görs av den goda läraren är 

resultat- och kvalitetskontrollanten. Denna goda lärare kan ställa tydliga kunskapskrav och även 

bedöma dessa resultat på ett tillfredsställande och rättvist sätt. Nationella proven konstrueras som 

ett sätt för den goda läraren att kontrollera och bedöma på klassnivå och på så sätt fungerar det 

som en likvärdighetsgarant.40 Den fjärde diskursiva konstruktionen av den goda läraren är 

värdegrundsföreträdaren. Vid tiden för Wiklunds undersökning handlade en stor del av 

utbildningsdebatten om den nya läroplanen (Lpo 94) där värdegrunden och västerländsk humanism 

var centrala för den goda läraren. De goda lärarna ska stå för goda värden och våga gripa in då 

dessa bryts, i motsats till vad som tidigare hävdats då elever skulle få ta fri ställning. När fostran 

däremot blir uppfostran skapas en icke-lärarposition vilket menades vara en del av läraryrkets 

statusproblem. Slutsatsen som Wiklund drar utifrån detta är att en sådan position ska finnas i 

hemmen då det är en gräns som egentligen är utanför skolans möjlighetsrum. När läraren blir en 

(upp)fostrare är läraren inte längre lärare utan lämnar sin position. Den fostrande läsarpositionen 

handlar istället om att skydda elever från mobbning. Det är nämligen vad konstruktionen av den 

                                                 
35 Sjöberg (2011). s. 63.  
36 Sjöberg (2011). s. 67. 
37 Wiklund (2006). s. 193.  
38 Wiklund (2006). s. 193-195. 
39 Wiklund (2006). s. 195.  
40 Wiklund (2006). s. 195-196. 
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goda läraren som värdegrundsföreträdare innebär: att vara normgivande och upprätthålla goda 

värden i krissituationer.41  

Wiklunds resultat skiljer sig en aning från Moores och den internationella forskningens diskurser 

om vem som är den goda läraren. Det finns dock likheter i de olika goda lärarrollerna som 

konstrueras men en slutsats som kan dras är att beroende på vilken diskurs som råder så konstrueras 

olika goda-lärarpositioner. Detta styrks av Sjöbergs avhandling som visade att olika goda lärare 

skapades beroende på den dominerande diskursen. 

                                                 
41 Wiklund (2006). s. 196-197.  
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Diskursteoretiskt ramverk 

Uppsatsen kommer att utgå från diskursbegreppet, både som teoretisk utgångspunkt och i analysen. 

I detta avsnitt kommer diskursbegreppet att diskuteras och presenteras så som det kommer att 

brukas i denna uppsats.  

Det finns tre olika generationer av begreppet diskurs, vilka alla har olika innebörd, men grunden 

för diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.42 Detta 

kan förklarats med ett exempel ur Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips Diskursanalys 

som teori och metod (2000) där de visar på hur människor kan förstå ett och samma fenomen på olika 

sätt. Om det exempelvis skulle ske en översvämning där alla som befann sig på fel plats dog, skulle 

människor försöka förstå översvämningen ur ett meningsgivande sammanhang och perspektiv. En 

del människor skulle beskriva händelsen som en följd av meteorologiska omständigheter, andra 

skulle se det som en följd av växthuseffekten, ytterligare en grupp skulle se det som en följd av att 

politiker inte tagit sitt ansvar och byggt skydd medan en annan grupp skulle ha förstått det som 

”Guds vilja”. Detta visar på olika perspektiv, eller diskurser, för att förklara och förstå händelsen. 

Den diskursiva förståelsen får därmed sociala konsekvenser. Språket är vad som konstituerar och 

konstruerar den sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer.43  

Diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar att hela den sociala världen är 

diskursiv. Till skillnad från exempelvis Norman Fairclough som representerar den kritiska 

diskursanalysen och därmed endast betraktar text, tal och andra semiotiska system som diskurs är 

Laclau och Mouffe av åsikten att alla praktiker är diskursiva. Det innebär att även infrastruktur, 

institutioner och ekonomi är en sorts diskurs. På så sätt blir diskursen helt konstituerande.44 Att 

Laclau och Mouffe även är poststrukturalister har betydelse för betraktelsen av språket. De menar 

att språket inte är en avspegling av verkligheten utan att språket är strukturerat i mönster eller 

diskurser som formar verkligheten.45  

Vidare kan diskurs förstås som utsagor i ett bestämt socialt sammanhang där det finns regler 

som talar om vad som kan sägas eller inte.46 Laclau och Mouffe är av åsikten att en diskurs aldrig 

kan blir total, vilket återigen visar att de är poststrukturalister. Det finns alltid flera diskurser som 

kan stå emot varandra.47  

En diskursiv praktik är själva utövandet av diskurs. Diskursiv praktik kan därför vara hur texter 

skapas och tolkas.48 Debatt- och ledarartiklar från DN kan således benämnas som diskursiv praktik, 

då jag tillsammans med diskursteoretikerna betraktar dem som producenter av verkligheten.  

                                                 
42 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. s. 7. 
43 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 15-16.  
44 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 25-26.  
45 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 18.  
46 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 

s. 17; s. 20.  
47 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 49. 
48 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 25; s. 67.  
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Vid studiet av diskurser och sociala konstruktioner innebär det, enligt docent Mats Börjesson, 

faktumet att ”fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas”.49 

Genom dessa frågor kan diskursen inom ramen för utbildning uttolkas samt en konstruktion av 

den goda läraren göras.  

Trots att diskursteorin utgår från marxismen går Laclau och Mouffe till viss del emot 

historiematerialismen.50 De menar att istället för att basen skulle determinera överbygganden så 

finns det diskursiva, och därmed betydelsebärande processer, i både bas och överbyggnad.51 Synen 

på diskurs inom diskursteorin innebär alltså att den diskurs som innehar en hegemonisk ställning 

formar och omformar sättet att uppfatta och tolka världen.52 Professor Thomas S. Popkewitz som 

bedrivit forskning om utbildningspolicy menar att de diskurser som verkar i ett samhälle har stor 

betydelse för hur lärare utför sitt yrke och ser på sig själva som lärare.53 Den tolkning jag gör av 

detta är att den ledande utbildningsfilosofin eller samhällsidealet kommer medverka till att 

konstruera lärarrollen och vad som i sin tur avgörs vara den goda läraren. 

Med diskursteorin som utgångspunkt kommer jag att undersöka den diskursiva konstruktionen 

av den goda läraren i DN.  

 

 

Möjlighetsrum och subjektspositionering 

Två begrepp inom diskursteorin är möjlighetsrum och subjektspositionering. Subjektspositionering 

används i exempelvis Wiklunds avhandling samt i Sjöbergs. Jag har funnit detta begrepp, samt 

möjlighetsrummet, vara behjälpliga i analysen och använder mig därför av dessa som verktyg.   

Begreppet möjlighetsrum är taget från Michel Foucaults term möjlighetsvillkor. 

Möjlighetsrummet kommer i uppsatsen att behandlas som de möjlighetsvillkor vilken skolan verkar 

under. Möjlighetsrummet blir ett sätt att förstå texternas diskursiva konstruerande av det område 

som kan inbegripa skola och utbildningsområdet.54 Wiklund menar att ”[m]öjlighetsrummet anger 

då vad utbildning kan vara givet de diskurser som verkar där, vad som utifrån detta blir begripligt 

som skola och utbildning.”55 På så sätt går det att utröna hur formeringen av skola och 

                                                 
49 Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. s. 21. 
50 Historiematerialismen kommer från marxismen som med begreppet menar att samhället består av en bas 

och en överbyggnad. Basen är ekonomin och äganderätten till produktionsmedlena. I överbyggnaden ingår 

exempelvis stat, kyrka, massmedia, skola och den betydelseproduktion som finns i samhället. 

Historiematerialismen menar att basen determinerar överbyggnaden, vilket innebär att det är basen- ekonomin 

- som kommer att bestämma vad människor säger och tänker. Detta håller alltså Laclau och Mouffe inte med 

om. Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 37-38.  
51 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 40. 
52 Palo, Annbritt (2013). Svenskläraren som vision och konstruktion. s. 17.  
53 Popkewitz, Thomas S. (1991). A political sociology of educational reform. Power/ Knowledge in Teaching, Teacher 

Education, and Research. Se bland annat s. 1 f. ; s. 12; s. 76.  
54 Wiklund (2006). s. 41.  
55 Wiklund (2006). s. 171.  
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utbildningsområdet görs. Möjlighetsrummet som formeras i texten blir den plats där 

subjektspositionen positionerar sig och blir de villkor vari den goda läraren positioneras.56 

Ett annat begrepp som kommer användas är subjektspositioner. Det är verktyget för att 

undersöka den diskursiva konstruktionen av lärarrollen. Subjektspositioner är ett centralt begrepp 

inom diskursteorin. Subjektsposition är kopplad till identitet men istället för att vara något statiskt, 

vilket identitet kan förstås vara, står just subjektspositioner för att tala om en roll.57 Ett exempel 

för att förtydliga är att en man som har barn och är gift kan ha en roll som både ”man”, ”pappa” 

och ”make”. När en samling signifikanter blir representanter för ett subjekt skapas en identitet. 

Identitet blir då något som konstruerats socialt och blir något man tilldelas eller förhandlar sig till.58 

På så sätt kan man tala om subjektspositioner som något som konstrueras vilket är användbart för 

uppsatsens syfte vilket är att undersöka den diskursiva konstruktionen av den goda läraren i DN.  

 

 

                                                 
56 Wiklund (2006). s. 171.  
57 Wiklund (2006). s. 42.  
58 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 51. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka den diskursiva konstruktionen av den 

goda läraren i ljuset av den hegemoniska diskursen. Detta kommer att genomföras genom att 

undersöka konstruktionen av den goda läraren i DN:s debatt- och ledarartiklar från år 2014.  

Det första steget i att undersöka konstruktionen av den goda läraren behövs tas i det 

möjlighetsrum, bestående av skola och utbildning, som läraren verkar i. Vad skola och utbildning 

formeras vara påverkar hur den goda läraren positioneras. Den första frågan för att uppfylla det 

övergripande syftet är därför: 

 Hur konstrueras skolan och utbildningens möjlighetsrum vari den goda läraren 

positioneras?  

Den andra frågan har skapats utifrån förståelsen att de opererande diskurserna i ett samhälle har 

stor betydelse för hur den goda läraren konstrueras. Denna förståelse utgår bland annat från 

Popkewitz arbete där han menar just ovanstående.59 Ett antagande som därför drivs i analysen är 

att de idéer som styr samhället och den ledande utbildningsfilosofin har inverkan på konstruktionen 

av den goda läraren. Den andra frågan blir således:  

 Hur konstrueras den goda läraren utifrån den samhälleliga diskursen?  

Utifrån ovanstående antagande kan en tredje fråga anknytas. Den syn på kunskap som etableras i 

skolan och samhället skapar en kunskapsdiskurs som i sin tur är med och konstruerar den goda 

läraren. Denna tredje fråga blir följaktligen: 

 Hur konstrueras den goda läraren utifrån en kunskapsdiskurs? 

Den fjärde frågan som ställs för att uppfylla det övergripande syftet behandlar de egenskaper som 

den goda läraren konstrueras med samt vilken lärarroll som konstrueras vara önskvärd.  

 Hur konstrueras den goda lärarens egenskaper?  

Genom besvarandet av dessa frågor är avsikten att undersöka den diskursiva konstruktionen av 

den goda läraren i ljuset av den hegemoniska diskursen. 

 

 

 

                                                 
59 Popkewitz (1991). Se bland annat s. 1 f ; s. 12; s. 76.   
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Material och metod  

Metoden som kommer att användas är diskursanalys. Empirin som kommer analyseras är artiklar 

från DN:s debatt- och ledarsidor från år 2014. Då media utgör grunden för vårt gemensamma 

vetande blir medier ett intressant val för konstruktionen av den goda läraren. Valet av just DN 

grundar sig i att tidigare forskning visat att tidningen haft en betydande roll för den offentliga 

debatten.60 Professor Tomas Englund menar i Föreställningar om den goda läraren (2012) att DN intagit 

en avgörande roll i svensk utbildningspolitik och direkt påverkat den genom att de kunnat sätta 

dagordningen för den offentliga debatten, bland annat genom att utesluta och utestänga alternativa 

röster.61 

Eventuella problem som jag ser med att välja en tidning är att tidningen bär på en politisk 

anknytning och inte kan ses som neutral, å andra sidan finns det inga neutrala texter. I 

debattartiklarna finns dock representanter från både höger och vänster. Ledarartiklarna kan 

eventuellt vara mer färgade av tidningens politiska riktning vilken är ”oberoende liberal”. Tidningen 

står dock fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer.62 Debattartiklarna är en 

central institution för åsiktsbildning men vid en undersökning visade sig DN:s debattsidor ha starka 

så kallade gatekeepers (grindvakter) vilket innebär att urvalet i tidningen inte har som syfte att vara 

så representativt som möjligt.63 Trots urvalsprocessen menar jag att DN:s debatt- och ledarartiklars 

konstruktion av den goda läraren är legitimerad att undersöka då tidningen har en avgörande roll 

inom utbildningsdebatten. 

Anledningen till valet att ta med ledarartiklar är att dessa ger ytterligare en bild av skolan och 

lärare. Liksom Wiklund i sin avhandling valt att använda både debatt- och ledartiklar gör även jag 

det. Hon pekar även på faktorn att ledarsidan ibland replikerar på debattinläggen vilket ger ännu 

ett perspektiv av ämnet.64  

Jag har inte gjort någon värdering eller analys av vem som författat debatt- eller ledarartiklarna 

utan koncentrerat mig på själva konstruktionen av den goda läraren i texterna. I fotnoterna står det 

vem som skrivit artikeln utom i de fall då ledarna endast undertecknas ”DN Ledare”. I de fallen 

står ”DN Ledare” på författarens plats vilket kan göra att det i vissa fotnoter står ”DN Ledare” två 

gånger eftersom jag i varje fotnot hänvisar till om det är en debatt- eller ledarartikel. 

 Valet av år 2014 är till följd av att jag ville komma så nära ”dagens” lärarroll som möjligt och 

samtidigt använda mig av ett års debatt- och ledarartiklar. Året var även passande av anledningen 

att skolan fick stor uppmärksamhet på grund av att det var valår. På så sätt fick jag ett brett material.  

                                                 
60 Englund, (2012), s. 49. 
61 Englund, (2012), s. 49. 
62 Dagens Nyheter (2015). Om oss. http://info.dn.se/info/om-oss/, (2015-04-20).  
63 Wiklund (2006). s. 77.  
64 Wiklund (2006). s. 79.   

 

http://info.dn.se/info/om-oss/,%20(2015-04-20)
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Analysen är indelad i fyra teman vilka är kopplade till frågeställningarna. Det första temat är 

”Lärare, skola och utbildning”. Där undersöker jag hur möjlighetsrummet för skola och utbildning 

formeras, av anledningen att det är på den arenan som läraren verkar och positioneras. Vad skola 

och utbildning formeras vara påverkar alltså hur den goda läraren konstrueras. Att undersöka själva 

möjlighetsrummet blir en viktig del i att undersöka hur subjektspositionen av den goda läraren görs. 

Det andra temat är ”Läraren och den samhälleliga diskursen”. I det temaavsnittet behandlas den 

diskurs som uttrycks från samhället när det gäller lärarrollen. Ett antagande som drivs i analysen är 

att de idéer som styr samhället och den ledande utbildningsfilosofin, vilken i uppsatsen är benämnd 

som den samhälleliga diskursen, kommer att påverka lärarrollen och vem som konstrueras vara den 

goda läraren. Det tredje temat är ”Läraren och kunskapsdiskursen”. Detta tema hänger samman 

med ovanstående tema och skapades utifrån den förändrade syn på kunskap som skett de senaste 

åren vilket kom till uttryck i artiklarna. Den syn på kunskap som etableras i skolan och samhället 

genom media inverkar på lärarsubjektet. Konstruktionen av den goda läraren är således kopplad 

till den kunskapsdiskurs som etableras i samhället. Det fjärde temat är ”Lärarens egenskaper”. I det 

sista temat analyseras de egenskaper som den goda läraren konstrueras med samt vilken roll den 

konstrueras inta. Utifrån den konstruktionen kan en urskiljning för vilken lärardiskurs som råder i 

Sverige idag att göras.  

 

 

Datainsamling och bearbetning 

Datainsamlingen har skett genom läsning av DN:s debatt- och ledarartiklar som finns samlade på 

Mediearkivets databas som kan nås via Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida. Där gjordes en 

sökning på alla artiklar under år 2014 i DN innehållande sökordet ”lärar*”. Jag valde sökordet 

”lärar*” då det specifikt är lärarrollens konstruktion som är syftet med uppsatsen och inte, 

exempelvis, pedagogens. Sammanlagt har jag funnit 39 artiklar kopplade till frågeställningen, dessa 

har lästs och analyserats för att därefter göra ett urval av de mest relevanta. De artiklar som ansetts 

vara relevanta är de som i någon grad besvarat frågeställningarna. Artiklar som exempelvis endst 

nämnt ”lärar*”, till exempel som en yrkeskategori bland andra, har utelämnats. Urvalskriteriet har 

således bestått av att artiklarna skulle ha relevans för undersökningen av vem som är den goda 

läraren. Analysen har resulterat i användandet av 23 artiklar. Jag har i undersökningen valt bort 

artiklar som handlar specifikt om högskola eller universitet, mitt fokus har varit grundskolan och 

gymnasiet. I de artiklarna benämns lärare som just lärare. De benämns inte som lärare inom en viss 

ålderskategori vilket gör att jag tolkat lärarkonstruktionen som en benämning för gruppen lärare på 

grundskolan och gymnasiet.  
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Diskursteorin har ingen föreskriven eller ”ren” metodologi för sin analys. Detta får följden att 

en metod utifrån diskursteorin formas efter forskningssituationen.65 Efter datainsamlingen, läsning 

av artiklarna och urvalet har jag funnit centrala teman i texterna vilket skapade mina frågeställningar 

som jag sedan analyserade. Analysen är indelad i dessa teman som då är direkt kopplade till 

frågeställningen vilket gör att analysen på ett tydligt sätt ska besvara frågorna.  

 I analysen av den goda läraren har jag utifrån bakgrundskapitlet och tidigare forskning försökt 

koppla konstruktionen av den goda läraren till en övergripande diskurs. Detta för att förstå hur den 

goda läraren konstrueras utifrån en kontext samt av antagandet att de opererande diskursna i 

samhället formar skolan och dess lärarideal. Detta har jag gjort för att förstå den goda lärarens 

konstruktion samt för att sätta in den goda läraren i ett sammanhang. Därefter har en diskussion 

om de resultat som framkommit gjorts för att ytterligare fördjupa samt sammanfatta resultatet. 

Analysen avslutas med en utblick för ny forskning.  

 

 

Validitet och reabilitet 

En undersökning har validitet då det finns en överenstämmelse mellan de teoretiska begreppen 

och de valda empiriska indikatorerna.66 Då min undersökning syftar till att analysera DN:s 

diskursiva konstruktion av den goda läraren är en textanalys nödvändig. Med hänsyn till vad som 

togs upp i avsnitten ”Medias makt” och ”Metod och material” där DN presenterades som den 

stora dagordningssättaren för skoldebatten i Sverige menar jag att valet av deras debatt- och 

ledarartiklar ger validitet för undersökningens syfte. Uppsatsen har inte som avsikt att ge en 

heltäckande bild av hur den goda läraren konstrueras diskursivt utan avgränsas till en tidning vilket 

uttalas i syftet för undersökningen. Det är detta som sedan genomförs i analysen. Det finns därför 

en överenstämmelse mellan uppsatsens syfte och frågor samt forskningsobjektet vilket skapar 

validitet. 

En uppsats reabilitet handlar om dess tillförlitlighet. Detta kommer till uttryck genom att 

författaren har varit systematisk och noggrann då denne arbetat med datainsamlingen och vid 

databearbetningen.67 Genom tydlighet i beskrivandet av insamlings- och analysmetoden menar jag 

att uppsatsen är tillförlitlig och har repeterbarhet. Vidare har noggrannhet beaktats både vid 

insamling av data samt i bearbetningen av denna. På så sätt är uppsatsen reliabel.  

                                                 
65 Wiklund (2006). s. 38.  
66 Esaiasson, Peter & Giljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. s. 58.  
67 Esaiasson & Giljam & Oscarsson & Wängnerud (2012). s. 63. 
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Analys 

Analysen är indelad i fyra teman som är kopplade till frågeställningarna. Dessa teman, som 

presenterades i ”Metod och material”, är ”Lärare, skola och utbildning”, ”Läraren och den 

samhälleliga diskursen”, ”Läraren och kunskapsdiskursen” samt ”Lärarens egenskaper”. Efter det 

följer en fördjupande och sammanfattande diskussion. Avslutningsvis återfinns en utblick för ny 

forskning inom ämnet. 

 

 

Läraren, skola och utbildning  

 

På det sätt som skola och utbildning formeras i text skapas det möjlighetsrum som lärare verkar i 

varje dag. I detta tema kommer därför skolan och utbildningsområdets möjlighetsrum att 

undersökas för att förstå hur den goda läraren positioneras i möjlighetsrummet.  

År 2014 var skolan en stor fråga i Sverige, resultaten för den internationella 

Pisaundersökningen68 hade slagit ner som en bomb, de svenska eleverna presterade under 

OECD69- snittet och uppvisade den sämsta resultatutvecklingen av samtliga OECD- länder.70 

Samtidigt var det valår och den viktigaste frågan för väljarna visade sig vara skolan.71  

Utbildningsområdet konstruerades under år 2014 som ett område i kris. I ett debattinlägg menar 

sjutton skolledare att ”lärare går på knäna”72 och att skolan behövde mer resurser i form av fler 

lärare, speciallärare, kuratorer, mer tid med mera påpekades gång på gång i artiklarna.73 En 

ledarartikel beskrev skolan i följande ordalag: 

 

                                                 
68 PISA står för Programme for International Student Assessment och är en internationell studie som 

undersöker hururvida utbildningssystemen i olika länder förbereder femtonåriga elever för framtiden. Studien 

genomförs var tredje år och områdena som undersöks är matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 

Skolverket (2014). PISA i korthet. http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-

studier/pisa, (2014-04-01).  
69 OECD:s fullständiga namn är Economic Co-operation and Development och är en samarbetsorganisation 

mellan länder för ekonomisk utveckling. År 2013 var det 34 medlemsländer, alla tillhörande västvärlden. 

Nationalencyklopedin (2015). OECD. www.ne.se, (2015-04-24).  
70 Skolverket (2012). Kraftig försämring i PISA. http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616 (2015-04-24).  
71 DN Ledare (2014). Hårt arbete utan genväg. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-02-19). Att skolan var den viktigaste 
valfrågan finns också bekräftad på: Svt Nyheter. Skolan viktigaste valfrågan. 
http://www.svt.se/nyheter/val2014/skolan-viktigaste-valfragan-1 (2014-04-28). 
72 Alla grundskolerektorer och grundskolchefen i Haninge kommun (2014). Nationella proven sänker resultaten i 
svensk skola. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-06-01). 
73 Se exempelvis: DN Ledare (2014). En dos av Malalas allvar. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-10-15); Fridolin, 
Gustaf & Jansson, Bo & Sirén, Eva-Lis (2014). Lönsamt att satsa 10 000 per månad på varje lärare. Dagens Nyheter, DN 
Debatt, (2014-08-14); Tobé, Tomas (2014). Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig. Dagens Nyheter, DN 
Debatt, (2014-01-04). 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa
http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.svt.se/nyheter/val2014/skolan-viktigaste-valfragan-1
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Att den svenska skolan inte mår så bra är knappast en nyhet. Rapporter om sjunkande 
resultat, kaos i klassrummen och ett läraryrke på dekis har gett intryck av en institution i 

kris.74 

 

Skolan konstruerades som sjuk och bilden av att både den och läraryrket var på väg ner mot förfallet 

var tydlig. I artikeln fanns även beskrivningen att endast fem procent av lärarna ansåg sig ha ett 

yrke som värderades högt av samhället.75  

Att utbildningsområdet inte uppfyllde de krav som den föreställdes borde uppfylla var alla 

artikelförfattare överens om. Vad som däremot gällde själva orsaken till skolans kris och dess 

lösning var rösterna dock inte alltid överens. På så sätt konstruerades olika diskursiva praktiker, 

alltså olika utsagor om verkligheten. Laclau och Mouffe menar just detta; det finns inte en total 

diskurs utan det finns motstridigheter dem emellan.76  

Den svenska skolan har under många år byggt på en diskurs där kunskap inte varit huvudfokus 

eller haft hög status. Detta kan kopplas till hur en artikel hävdade att i kulturer där lärare har hög 

status så har även kunskap det.77 I Sverige har läraryrket relativ låg status, vilket i texten förstås som 

en följd av kunskapens låga ställning. Huvuduppdraget som skulle utföras i skolan formulerades i 

flertalet artiklar vara undervisning.78 Den som utför undervisningen är läraren. På så sätt blir läraren 

central för skolans huvuduppdrag så som det konstrueras i texterna.  

I en ledare återfanns problematiseringen av lärarnas minskade tid till undervisning till följd av 

att ”mängden små extrauppgifter tillsammans försämrar förutsättningarna för det allra viktigaste.”79 

Detta ”allra viktigaste” underströks återigen vara undervisning. Innan ledarartikeln skrevs hade DN 

genomfört en undersökning för att kartlägga lärares arbete timme för timme och det visade sig att 

en stor del av arbetet var så kallat ”osynligt arbete”.80 Detta osynliga arbete bestod i exempelvis 

kontakt med föräldrar, krånglande datorprogram, kontakt med kuratorer, städning av klassrum och 

rastvakt.81 Det osynliga arbetet hör således inte till lärarens huvuduppdrag som är undervisning; 

”[l]ärare måste få vara lärare”.82 Wiklund menar att när det som konstrueras som ”andra uppgifter” 

i alltför hög grad ersatt fostrans- och kunskapsuppdraget så blir skola till något annat och på så sätt 

skapas en gräns: 

                                                 
74 DN Ledare (2014). Allt är inte mörker. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-06-26).  
75 DN Ledare (2014). Allt är inte mörker. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-06-26). 
76 Winther Jørgensen & Phillips (2000). s. 49. 
77 Åman, Johannes (2014). Okunniga eller bara slappa. Dagens Nyheter, DN ledare (2014-06-06). 
78 Se exempelvis: Fridolin, Gustaf & Jansson, Bo & Sirén, Eva-Lis (2014). Lönsamt att satsa 10 000 per månad 

på varje lärare. Dagens Nyheter, Debatt, (2014-08-14); Tobé, Tomas (2014). Vi säger nej till att göra den svenska 

skolan statlig. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-01-04). 
79 DN Ledare (2014). En dos av Malalas allvar. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-10-15).  
80 För att läsa undersökningen: Sköld, Josefin (2014). Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna. Dagens 

Nyheter, 2014-10-13.  
81 DN Ledare (2014). En dos av Malalas allvar. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-10-15). 
82 Jansson, Bo (2014). Alliansens väljare vill stoppa eller reglera vinster i skolan. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-09-
09). 
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Dessa ”andra uppgifter” konstrueras, liksom icke-lärarpositionerna, som utanför skolans 
gränser, därmed markeras förekomsten av sådana gränser, för vad skola kan vara, inte bara 
vad den bör vara. Därmed avgränsas ett utrymme, den goda skola i vilken den goda läraren 

som konstrueras diskursivt ska verka.83 

 

På så sätt formerades i texterna en skola där kunskapsuppdraget skulle vara i centrum. Själva 

konstruktionen av den svenska skolan i kris visade tydligt vad som förväntades av en skola, vad 

den är och inte är.  

Vad skolan konstrueras vara och vad den inte ska vara kan även exemplifieras genom följande 

citat som behandlade en undersökning gällande den svenska skolan: ”Disciplinproblem, som stök 

i klassrummet och sena ankomster, tycks vara vanligare i Sverige än i flertalet andra deltagande [i 

OECD undersökningen] länder”.84 Disciplinproblem, stök i klassrummet och sena ankomster är 

alltså något icke-önskvärt i skolan. Börjesson menar att vid studiet av diskurser och sociala praktiker 

är en av de centrala frågorna att undersöka hur något sägs och hur det annars kunnat sägas.85 

Motsatsen här blev att skolan ska vara en plats av disciplin, ordning i klassrummet och punktlighet. 

Det blir alltså det möjlighetsrum som skapas för skolan; skolan formerades framför allt som en 

plats att tillägna sig kunskap men även en plats för fostran. Huvudfokus ligger dock på kunskap 

sett ur den diskurs som formeras om skolan.  

I detta avsnitt har skolan och utbildningsområdet konstruerats som ett varande i kris. Skolans 

möjlighetsrum formerades vidare som en plats där kunskap borde finnas. Den goda läraren har 

sålunda konstruerats som central för skolans huvuduppdrag vilket främst är undervisning och 

kunskap. Det möjlighetsrum som skapade villkoren för den goda läraren att verka i är att ”lärare 

ska vara lärare” i den meningen att de ska ägna sig åt huvuduppdraget undervisning.  

 

 

 

 

  

                                                 
83 Wiklund (2006). s. 172. 
84 Åman, Johannes (2014). Förtroende har blivit bristvara. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-06-13).  
85 Börjesson (2003). s. 21 
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Läraren och den samhälleliga diskursen 

De idéer och den ledande utbildningsfilosofin som råder i ett samhälle, benämnd som den 

samhälleliga diskursen, har inverkan på hur lärarrollen konstrueras, vilket också är ett drivande 

antagande för analysen. I detta avsnitt undersöks de samhällsvärderingar som kommer till uttryck 

i artiklarna vilka konstruerar ett lärarsubjekt som i sin tur konstruerar den goda läraren. 

Att samhället ständigt förändras är ingen överraskning. Världen ser inte likadan ut idag som för 

hundra år sedan sett ur varken det industriella eller värderingsmässiga perspektivet. Just 

förändringar av värderingar kommer till uttryck i en artikel som krävde omstrukturering av den 

svenska skolan.  Det dåliga PISA- resultatet menades ha skapat konsensus gällande faktumet att 

det på grund av förändrade värderingar i samhället var för låga krav på lärare, elever och föräldrar.  

Alla olika lösningar som föreställdes lösa skolans problem konstruerades landa ”i lärarnas knä”:  

 

När man synar lösningarna i sömmarna så framträder dock en tydlig bild. Alla direkta 
insatser landar till sist i lärarnas knä. Att förändra föräldrars inställningar till sin egen roll i 
barnens fostran eller elevernas respekt för auktoriteter kräver värderingssystem som 
förefaller vara övermäktiga att skyndsamt förändra genom politiska beslut. Det finns inget 
starkare än kultur, och kulturer ändras inte bara för att en minister eller skoldebattör 
förespråkar en annan ordning. Det diffusa begreppet "skolan" handlar i förlängningen 
därför om en, och endast en, yrkesgrupp, nämligen lärarnas. Till syvende och sist blir 
debattens avstjälpningsplats för förändringskrav därför lärarna. Det är på dem som 

samhällets förväntningar nu läggs, i lager på lager.86 

 

Lärarna konstruerades som lösningen för den problematik som finns inom utbildningsområdet: de 

sjunkande resultaten. De sjunkande resultaten formulerades ha kommit som en följd bland annat 

av att elever inte har respekt för auktoriter. Det värderingssystem eller den kultur som artikeln 

menade skulle förändras, och detta av lärarna, kan förstås i en historisk tillbakablick. Dewey som 

gjort djupa avtryck i den svenska utbildningspolitiken förespråkade en antiauktoritär skola eftersom 

eleverna skulle fostras till demokratiska medborgare. Detta fick bland annat följden att kunskaper 

och färdigheter relativiserades till förmån för social fostran och lärandeprocesser. Progressivismens 

storhetstid var från 1960 till 2005, både gällande debattmässigt företräde samt i inflytande på 

undervisningen.87  Idag står denna mer progressiva pedagogik mot en annan skolideologi, som 

kommit till uttryck i artiklarna. Detta har skapat en strid mellan två diskurser.  

Diskursen beskriven ovan har hamnat i strid med den diskurs som växt sig starkare de senaste 

åren, framför allt till följd av ett reformarbete i skolans värld år 2011 då en ny skollag och 

skolförordning tillämpades samtidigt som det tillkom nya läroplaner, kursplaner samt 

kunskapskrav. Denna diskurs, som enligt Liedman är den dominerande, sätter kunskap i centrum 

                                                 
86 Strannegård, Lars (2014). Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna. Dagens Nyheter, DN debatt, 

(2014-02-02). 
87 Larsson, Hans Albin (2011). Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria. s. 67; 145. 
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och har synen att kunskaper är mätbara. Sjöberg menar vidare att det uppstått disharmoni mellan 

diskurserna.88 Den nya skolan kräver tydlighet, jämförbarhet och fakta.89 Därmed sker även en 

omvärdering av ett samhällssystem där synen på auktoriteter, kunskap och vad som bör värderas 

förändrats. 

Istället för grupparbeten och projekt har förmedlingspedagogik börjat förespråkas. På så sätt 

har villkoren för möjlighetsrummet förändrats och två diskurser kommit att stå emot varandra. 

Subjektet lärare ska nu inta en position av auktoritet istället för en position som varit mer av slaget 

handledare.  

Etableringen av utbildningsområdet i den diskursiva praktiken är att själva utbildningen och 

kunskapsstoffet inte är i centrum, men bör vara det. Vidare etableras situationen som sådan att 

lärarna förväntades förändra ett samhälles värderingar som innefattade en minskad auktoritetstro 

genom att de gavs ansvaret för att skapa ordning och reda samt få elevernas respekt. Ingrid 

Carlberg, professor i pedagogik, skriver i Boken om pedagogerna (2005) att en lärare idag inte kan få 

auktoritet genom att luta sig mot skolan som institution, vilket lärare förr kunde. Detta menar hon 

har att göra med en samhällelig förändring. Detta får inte bara följder ur fostranssynvinkeln utan 

även för hur synen på kunskap konstrueras och vem det är som har kunskapen. Lärare av idag är 

inte den som med nödvändighet vet mest. Carlberg kopplar bland annat detta till att många elever 

har föräldrar med lika hög eller högre utbildning än lärarna, vilket gör att lärarna placeras under 

föräldrarna. Hon pekar även på att många elever har specialintressen som gör att de vet mer än 

lärarna.90  

Lärarrollen konstruerades alltså vara i omvandling. Detta på grund av sjunkande resultat och 

”en skola i kris”, något måste förändras och i denna förändring skedde en förändrad syn på läraren. 

Vad artikeln däremot också debatterade var att lärarna skulle åstadkomma den förändringen själva 

eftersom de uttrycks vara skolan.91 Lärarna konstrueras således som lösningen för att återta 

auktoriteten.  

Den rådande diskursen som kommer till uttryck i texterna var att elevernas resultat skulle höjas 

bland annat genom skapandet av den goda läraren som har auktoritet och kunskap. Detta kan 

kopplas till den neokonservatism som Sjöberg menar framkommit i hennes studie av dagens 

policytexter. Neokonservativ utbildningsrationalitet står för högre krav på ämnesinnehåll, ökad 

tydlighet, kontroll och ordning och reda.92 Den som ska genomföra denna neokonservativa 

utbildningsrationalitet, som Sjöberg benämner den, och få hela skolan att lyckas uttrycks vara 

lärarna.  

                                                 
88 Sjöberg (2011). s. 92. 
89 Liedman (2011). s. 115.  
90 Carlgren, Ingrid (2005). Vad har hänt med läraryrket?. Boken om pedagogerna, Anna Forsell (red.). s. 260–261.  
91 Strannegård, Lars (2014). Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna. Dagens Nyheter, DN debatt, 

(2014-02-02). 
92 Sjöberg (2011). s. 77.  
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Parallellt som lärarna alltså konstruerades kunna lösa och vända ett samhällsklimat påpekades 

det även att lärarna måste känna att de har samhällets tillit.93 Genom detta konstaterande utläses 

en bild av att det som existerade var motsatsen: lärarna hade inte samhällets tillit. Man behöver inte 

få någonting man redan har. Detta återfanns i en annan artikel som menade att lärare kände sig 

jagade och misstrodda.94 Läraren positionerades alltså som misstrodd från samhället. Här uppstår 

en något tvetydig bild av subjektet lärare.  

Trots att läraren positioneras som misstrodd från samhället så argumenterade de flesta artiklar 

om lärarens stora betydelse för eleverna och utbildningen. Vidare konstaterades att en 

attitydförändring från samhället gällande lärare måste ske och för att det ska ske krävs hårdare krav 

för vilka som får komma in på lärarutbildningen samt högre löner.95 Det argumenterades även för 

att det behövdes kompetenta och självständiga lärare vilket återigen påpekades skulle fås genom 

bättre löner, starkare yrkesroll och bättre lärarutbildning.96  

Positioneringen av läraren är att de inte var tillräckligt bra eftersom incitament som högre lön 

behövs för att locka ”rätt” personer till läraryrket, till skillnad från de som uppenbarligen redan var 

där. Dessa personer ska man få genom ett lämplighetstest innan lärarutbildningen påbörjas. Denna 

syn på läraren och vem som är lämplig finner stöd i Sjöberg där hon visade hur reformförslaget till 

en ny lärarutbildning år 2007 (HUT 07) visar att individen, både lärare och elev, är bärare av vissa 

specifika kognitiva och/ eller personliga kompetenser. Det innebär att vissa är födda med mer 

passande egenskaper för vissa sysselsättningar än andra. Detta bryter återigen mot den tidigare 

diskursiva föreställningen att alla kan lära sig allt med tiden.97 Föreställningen om att alla kan lära 

sig allt kan ses i ljuset av Vygotskijs proximala utvecklingszon. Med hjälp från en vuxen kan barnet 

nå längre än sin faktiska, biologiska utvecklingsnivå. Här sker alltså en brytning. 

Till följd av en strid mellan två diskurser stod lärarrollen i förändring. I och med en förändrad 

samhällelig diskurs reviderades även bilden av den goda läraren. De lärare som finns idag 

konstruerades inte vara tillräckligt bra vilket kan förstås utifrån reformen som menar att ett 

lämplighetstest ska krävas för nya lärarstudenter, vilket kan kopplas till resultatet i Sjöbergs 

avhandling. Vidare visar de ekonomiska incitamenten att för att få bättre lämpade människor för 

yrket behöver lönen höjas. Den goda lärare som efterfrågas, och som förväntas kunna vända de 

sjunkande resultaten, är istället en lärare som intar en position av auktoritet och som har ”passande” 

egenskaper för yrket. 

                                                 
93 Löfvén, Stefan (2014). Vi vill stärka läraryrket med en ny kompetensförsäkring. Dagens Nyheter, DN Debatt 

(2014-02-13).  
94 Åman, Johannes (2014). Förtroende har blivit en bristvara. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-06-13).  
95 Tobé, Tomas (2014). Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-

01-04). 
96 DN Ledare (2014). Dags för reformstopp. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-04-02). 
97 Sjöberg (2011). s. 79.  
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Läraren och kunskapsdiskursen 

Ett av villkoren för skolans möjlighetsrum är den syn på kunskap som finns. Beroende om kunskap 

exempelvis betraktas ur ett essentialistiskt perspektiv eller om kunskap anses vara relativt och är 

något som skapas tillsammans så konstrueras olika lärarsubjekt. Detta tema undersöker den syn på 

kunskap som kommer till uttryck i texterna och hur den goda läraren konstrueras i relation till den 

rådande kunskapsdiskursen.  

Den sjunkande kunskapsnivån kopplades i texterna samman med nedvärderandet av lärarnas 

ämneskompetens: ”en stor del av skulden för kunskapsraset [ligger] i nedvärderingen av lärarnas 

ämneskunskaper”.98 Detta konstaterande bär innebörden av att kunskap är viktigt och för att höja 

elevers resultat måste lärares ämneskompetens få högre status.  

Argumentationen för detta fortsatte i påpekandet att då de samhällsvetenskapliga samt 

naturvetenskapliga ämnena klumpades ihop till so och no tvingades lärare undervisa i ämnen de 

inte var behöriga i: 

 

 Lärarrollen förändrades […] från någon som är expert på sitt ämne till en person som går 
runt och är lite allmänt vuxen i skolan medan han eller hon "främjar olika typer av 
elevaktiviteter". Den förskjutningen menar han är kopplad till 60- och 70-talens vänstervåg. 

Den som radikalt vill förändra samhället är förstås tvungen att radikalt förändra skolan. 99  

 

Citatet behandlar det som uttrycks vara ett problem: nedvärdering av lärares ämneskompetens 

vilket lett till lärarrollens förvandling till ”allmän vuxen”. Citatet visar att lärarrollen har förändrats 

och att lärares ämneskompetens nedvärderats vilket har inneburit att möjlighetsrummet för läraren 

i skolan formats efter detta. Tidigare avsnitt visar även att möjlighetsrummet är i förändring då strid 

mellan diskurser stod, vilket bland annat påpekas av Sjöberg.100 

Detta är inte den enda artikeln som konstruerade skolan som en plats där lärarens ämneskunskap 

och professionalitet nedvärderats.  Professionaliteten i läraryrket har med yrket som profession att 

göra. Förutsättningen för professionsyrken är yrkesnormer, höga interna kvalitetskrav, gemensam 

utbildningsbakgrund och stort egetansvar samt autonomi.101 Den minskade lärarprofessionaliteten 

återkom gång på gång under året. Detta kan exemplifieras genom följande utdrag från artiklarna. 

Ett tillfälle då lärarnas professionalitet stramas åt är då lärarna blir granskade till följd av all 

utvärdering102. Vidare uttrycktes faktumet att det inte längre ansågs vara fint och ädelt att vara lärare 

                                                 
98 DN Ledare (2014). Dags för reformstopp. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-04-01). 
99 DN Ledare (2014). Dags för reformstopp. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-04-01).  
100 Sjöberg (2011). s. 92. 
101 Stenlås, Niklas (2009). En kår i kläm- Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier. s. 9.  
102 Persson, Thomas & Widmalm, Frida & Widmalm, Sten (2014). Välfärden underminseras av vårt fokus på 
utvärderingar. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-04-19). 
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haft kraftig negativ inverkan på yrkets status och förmåga att rekrytera rätt personer103, ägnandet 

åt kringaktiviteter skapade en avprofessionalisering av yrket104 samt att ”[d]ecentraliseringen, som 

var tänkt att främja lärarnas professionella autonomi, tenderade tvärtom att binda lärarna vid 

mekaniskt dokumenterande framför datorn.”105 Decentraliseringen som orsak till 

avprofessionaliseringen bekräftas av Niklas Stenlås i sin rapport till Finansdepartementet år 2009 

som en av de utlösande faktorerna till ovannämnda.106  

Samtidigt som ovanstående resonemang och utdrag visar en konstruktion av en 

deprofessionalisering av läraryrket och nedvärderande av ämneskunskaper så menar många artiklar 

att skolans viktigaste resurs var läraren. Det kan symboliseras av följande utdrag: 

 

Lärarna är den viktigaste framgångsfaktorn som finns i ett skolsystem.107 

Forskningen visar att det är lärarnas ämneskunskaper i kombination med kunskaper om 

hur innehållet ska undervisas som är de faktorer som påverkar elevernas resultat mest.108  

Skolans kvalitet avgörs i mötet mellan lärare och elev.109 

Vi lägger våra barns framtid i lärarnas händer […]110 

Lärarna är grunden för kunskapssamhället.111 

Huvudslutsatsen som bör dras av rapporten är att Pisaresultaten som så mycket annat pekar 
mot lärarna. Det är deras villkor, status och förutsättningar att göra ett gott arbete som 

betyder mest av allt för elevresultaten.112 

 

Lärarna gavs en nyckelroll i skolan och konstruerades vara den som skulle få skolan att fungera. På 

den scen som skolan blev genom möjlighetsrummet konstruerades läraren ha fått huvudrollen. 

Utbildningsområdet och skolan etablerades i avsnittet ”Lärare, skola och utbildning” som ett 

                                                 
103 Wennström, Johan (2014). Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras. Dagens Nyheter, DN Debatt, 
(2014-08-19). 
104 Strannegård, Lars (2014). Lär av den franska skolans metod att avslasta lärarna. Dagens Nyheter, DN Debatt 
(2014-02-02). 
105 Lewin, Leif (2014). Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-
02-10).  
106 Stenlås (2009). s. 10; s. 94.  
107 Wennström, Johan (2014). Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-
08-19). 
108 Bennet, Christian & Löwing, Madeleine (2014). Gymnasister har svårt att klara matematik för mellanstadiet, 
Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-04-05).  
109 Bolund, Per & Fridolin, Gustaf & Romson, Åsa (2014). Låt höginkomsttagarna finansiera en skolsatsning. Dagens 
Nyheter, DN Debatt, (2014-02-19). 
110 Löfvén, Stefan (2014). Vi vill stärka läraryrket med en ny kompetensförsäkring. Dagens Nyheter, DN Debatt, 
(2014-02-13). 
111 Jansson, Bo & Jaara Åstrand, Johanna (2014). Bråket om budgeten riskerar satsning på skolans framtid. Dagens 
Nyheter, DN Debatt, (2014-12-03). 
112 DN Ledare (2014). Hårt arbete utan genväg. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-02-19). 
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område där kunskap skulle vara i centrum och där läraren skulle återuppta kunskapsuppdraget. Att 

kunskapsbegreppet blivit relativiserat113 har gjort att lärares ämneskompetens nedvärderats. Nu 

konstruerades en sådan omsvängning- högre värderande av ämneskunskaper- som nödvändig. 

Läraryrket har deprofessionaliserats och kunskapsnivån nedvärderats. Lärarna påstods ha ett 

viktigt yrke men det visade sig däremot inte i lönekuvertet. Läraryrkets minskade status med mindre 

ämneskunskap ansågs alltså vara en del av skolans fall. Den minskade aktningen för läraryrket 

konstruerade således lärarens yrke som icke- värdefullt. Att läraren skulle ha ett viktigt yrke sades i 

ord men visade sig inte i gärning. När det inte visade sig i gärning, kan det tolkas som en tveksamhet 

till om deras arbete faktiskt är så viktigt som det påstås. Det kan skapa den undermedvetna frågan: 

är läraren viktig? Är kunskap viktigt? På så sätt har kunskapsdiskursen försvagats och har inte varit 

centralt för läraren vilken den nu konstrueras vara. 

Själva positionen ”lärare” konstruerades som essentiell för skolan och utbildningssituationen. I 

artiklarna återkom ständigt hänvisning till forskning som menade att läraren är skolans viktigaste 

resurs. Det framgick i texten att en förändring, eller krav på en förändring, gällande diskursen kring 

kunskap var nödvändig. Skulden för kunskapsraset konstruerades vara nedvärderingen av lärares 

ämneskunskaper. Det konstruerades som icke-önskvärt att en lärares expertis blev förvandlad till 

att gå runt och vara ”lite allmänt vuxen”. Den goda läraren ska ha goda ämneskunskaper och ska 

värderas i samhället och bör därför ha en stärkt professionalitet och status.  Läraryrkets höjda 

profession ska så även göra kunskap mer värdefullt.  
  

                                                 
113 Sundgren (2005). s. 98.  
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Lärarens egenskaper 

Något som framkommit i avsnitten ovan är att läraren konstruerats vara skolans viktigaste resurs. 

Samtidigt kan lärarna i artiklarna även förstås som orsaken till de sjunkande resultaten. Detta kan 

ses i ljuset av den diskurs som präglat skolan idag: kunskap ska vara i centrum. Tidigare har lärare 

styrts, eller styrs fortfarande, av en annan diskurs som menar att kunskap skapas tillsammans och 

nödvändigtvis inte behöver vara objektiv. Synsätten på läraren utifrån dessa perspektiv blir olika, 

har i korta, grova drag så blir förstnämnda diskursens lärare mer auktoritär medan sistnämnda blir 

mer antiauktoritär.  

Detta avsnitt kommer undersöka vilka egenskaper som kopplas till den goda läraren och hur 

denna konstruktion kan kopplas till tidigare forsknings lärardiskurser. En artikel som tar upp de 

två mest tydligt efterfrågade egenskaperna för den goda läraren, vilka ska presenteras mer ingående 

nedan, är en ledare med titeln ”Läraren i huvudrollen”.114 

 Läraren ansågs där ha en avgörande betydelse för elevers utveckling. Artikeln hänvisar till 

OECD:s statistiksammanställning som visade att lärartäthet eller lärarlöner inte har någon direkt 

koppling till elevers resultat. Om fallet var som sådant skulle den svenska skolan inte haft så dåliga 

resultat som den haft de senaste 20 åren. Vidare hänvisade artikeln till forskning att mindre klasser 

i lågstadiet kan hjälpa elever att nå bättre resultat men att detta endast är möjligt om klasserna har 

skickliga och engagerade lärare. Vad är det då som framfördes vara lösningen på det sjunkande 

resultatet i skolan enligt texten? Det är läraren, den skickliga och engagerade läraren.  

Termen skicklighet analyseras av Liedman och han menar att läraryrket bör betraktas som en 

konstart, där skicklighet är något som kommer efterhand. Han jämför detta med läkaryrket:  

 

Skickligheten kan i stället jämföras med den som gör en läkare till en bra läkare. En läkare 
måste ha gedigna kunskaper. Men kunskaperna ensamma gör inte honom eller henne till 
en prydnad för sitt yrke. Det finns yrkesmässiga katastrofer till läkare som kan läroböckerna 

i huvudet men saknar förmågan att omvandla sin lärdom till god medicinsk praxis.115 

 

En lärares skicklighet kan inte läras in utan kommer efterhand men bör förstås som en konstart, 

liksom för läkaren. För att bli riktigt skicklig på något krävs träning men ofta även en medfödd 

förmåga. Skickligheten kan på så sätt förstås utifrån den neokonservativa utbildningssynen som 

enligt Sjöberg blivit tydliga i och med förslaget till den nya lärarutbildningen med lämplighetstest. 

Ytterligare en dimension på benämningen engagerade och skickliga lärare återfinns i Stenlås rapport 

där han menar att ”[u]tan en skicklig och entusiastisk lärarkår kan inte skolan fungera väl”.116 Det 

                                                 
114 DN Ledare (2014). Läraren i huvudrollen. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-09-11). 
115 Liedman (2011). s. 215. 
116 Stenlås (2009). s. 9.  
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är sådana skickliga och engagerade lärare som är de goda lärarna och kvaliteten på lärares 

undervisning menades vara en viktigare faktor för elevers framgång i skolan än klasstorleken.117 

Konstruktionen av läraren var föreställningen, vilket var just vad rubriken angav, att läraren 

innehade huvudrollen för att skolan skulle nå bättre resultat. En tydlig metafor för betydelsen av 

lärarens roll återfinns i artikeln.  

Skolan liknades där vid ett sjunkande skepp där frågan om vem som vill mönstra på ett fartyg 

som uppenbarligen är på väg mot havets botten ställdes. Skolan som institution målades alltså upp 

som ett sjunkande skepp men ”[d]et finns ändå strimmor av hopp. Ingenting är så viktigt för elevers 

resultat som att få möta skickliga och engagerade lärare”.118 Det är alltså läraren som ska rädda det 

sjunkande skeppet vid namn skolan. Föreställningen som konstruerades kan tolkas som att det 

endast var läraren med sitt engagemang och skicklighet som var den enda som vågade mönstra på 

ett sjunkande skepp. Berättelsen verkade inte heller sluta där, framställningen av lärarens betydelse 

kan tolkas som den avgörande faktorn för att det sjunkande skeppet skulle kunna styras upp.  

Den diskurs som framställde ovanstående lärare kan kopplas till Moores diskurs om den 

karismatiske läraren. Den karismatiska läraren är inte bara någon som lär ut utan är en person som 

gör skillnad och förändrar liv. Detta är också en person som ofta förstås vara född med dessa 

lärarkvaliteter och ses inte som något man att lär sig.119 Det skulle återigen kunna kopplas till 

Sjöbergs studie som visade på den allt vanligare diskursen av individen där egenskaper främst är 

medfödda. Den bild av läraren som beskrevs mönstra på ett sjunkande skepp kan kopplas till en 

dimension av diskursen för den karismatiske läraren som frälsaren.120 Det är just detta som uttrycks 

i metaforen: läraren klev ombord på skeppet på väg mot havets botten för att rädda det; läraren 

blev frälsaren, en som är villig att dö för sin sak. Inte ens pengar eller status fick den.  

Den karismatiske läraren är en diskurs som oftast används i populärmedia och metaforen om 

det sjunkande skeppet blir en slagfärdig bild av skolan. Huvudbudskapet blev trots allt att läraren, 

den engagerade och skickliga, är nödvändig för skolan.  

Egenskaperna som uttryckligen efterfrågades var att läraren skulle vara engagerad och skicklig. 

Dessa egenskaper är de mest frekventa i beskrivningen av vilken sorts lärare som behövs.121 I 

ytterligare artiklar efterfrågades både dessa egenskaper samt att lärare även ska vara starka, 

kompetenta och kunniga.122 En koppling till läraregenskapen ”stark” kan kopplas till att läraren ska 

                                                 
117 DN Ledare (2014). Läraren i huvudrollen. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-09-11).  
118 DN Ledare (2014). Läraren i huvudrollen. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-09-11). 
119 Moore (2004). s. 53-54.  
120 Moore (2004). s. 56.  
121 Bolund, Per & Fridolin, Gustaf & Romsom, Åsa (2014). Låt höginkomsttagarna finansiera en skolsatsning. 
Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-02-19); Löfvén, Stefan (2014). Vi vill stärka läraryrket med en ny 
kompetensförsäkring. Dagens Nyheter, DN Debatt (2014-02-13); Tobé, Tomas (2014). Vi säger nej till att göra 
den svenska skolan statlig. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-01-04).  
122 Birgersson, Susanna (2014). Ängsligt, ohederligt och fegt. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-03-12); Bolund, Per 
& Fridolin, Gustaf & Romsom, Åsa (2014). Låt höginkomsttagarna finansiera en skolsatsning. Dagens Nyheter, DN 
Debatt, (2014-02-19); Fridolin, Gustaf & Jansson, Bo & Sirén, Eva-Lis (2014). Lönsamt att satsa 10 000 per månad på 
varje lärare. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-08-14); Helmerson, Erik (2014). Släck inte lärarens kärlek. Dagens Nyheter, 
DN Ledare, (2014-06-18); Helmerson, Erik (2014). Studiero är en ödesfråga. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-05-09). 
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inta en tydligare ledarroll, vilket bland annat framkommit i tidigare avsnitt gällande att läraren i 

artiklarna bör ha auktoritet. Detta kan ses i ljuset av den ordning och reda som formulerades borde 

finnas i dagens skola och var något som skulle skapas av lärarna. Om lärarna inte klarade att skapa 

ordning och reda uttrycktes det vara deras eget fel: ”Problem i klassrummet uppstår när lärarens 

ledarskap är svagt”.123 Vidare argumenterades det för att ”[s]tarka, kompetenta lärare får respekt 

från eleverna, och med den respekten följer ökad arbetsro och bättre studieresultat.”124 Om det 

inte är ordning och studiero var det alltså lärarens fel. Det nämns inget om elevernas eget ansvar 

eller förmåga att lyssna eller disciplinera sig. Det nämns heller inget av den bild som framkommit i 

andra artiklar om förändrade samhällsvärderingar som malt ner tron på auktoriteter de senaste 

decennierna. Som det konstaterades i en artikel verkar det som att ”en enda yrkeskår ska stå upp 

emot ett helt samhälles förändrade värdesystem.”125  Om läraren inte klarar detta så är denne inte 

tillräckligt stark eller kompetent.  

Egenskaperna kunnig och kompetent kan kopplas samman och symbolisera 

kunskapsuppdraget. Den goda läraren subjektspositionernas som en ämneskompetent lärare vars 

huvuduppgift är kunskapsuppdraget.  

Den konstruktion som görs av läraren som subjekt är att denna ska vara engagerad, skicklig, 

stark, kompetent och kunnig. Om läraren vidare inte klarar att skapa ordning och reda i 

klassrummet är det dennes fel, oavsett hur samhällets värderingar och syn på auktoriteter har varit, 

och även lever kvar, oavsett vad skolpolitiker beslutat. En kultur förändras inte i ett slag.  

Skolan ska vidare räddas av läraren. Detta kan kopplas till en artikel som menade att det är en 

förlustaffär att utbilda sig till lärare.126 En befogad fråga att ställa är då: vem utbildar sig till lärare? 

Är det kanske den karismatiske läraren som är född skicklig och engagerad? Skolpolitiker efterfrågar 

dock alltmer av den ämneskunniga lärarens egenskaper och synsätt vilket syns i egenskaperna stark, 

kunnig och kompetent. Varje diskurs innehåller en ideologi och den ämneskompetenta 

lärardiskursen innehar tron på att tester och tävlingar är goda sätt att bedöma en elevs förståelse. 

Vidare innebär det att det måste finnas bevis för elevens kunskap.127 Moore menar att den 

ämneskompetenta lärardiskursen innefattar den vuxnes auktoritet. Det är denne som exempelvis 

bestämmer vad som är acceptabelt. 128 

Den reflekterande ämnesdidaktiskt kunniga kommunikatören som enligt Moore ofta har stått i 

motsats till den ämneskompetenta läraren är en lärarroll som kan förstås utifrån progressivismen 

och även det sociokulturella perspektivet. Denna lärardiskurs har haft stor inverkan på svensk skola 

och gör just vad namnet antyder: reflekterar över sitt lärande och låter även eleverna reflektera. 

                                                 
123 Helmerson, Erik (2014). Studiero är en ödesfråga. Dagens Nyheter, DN Ledare (2014-05-09). 
124 Helmerson, Erik (2014). Släck inte lärarens kärlek. Dagens Nyheter, DN Ledare, (2014-06-18).  
125 Strannegård, Lars (2014). Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna. Dagens Nyheter, DN Debatt 

(2014-02-02). 
126 Jansson, Bo (2014). Kommuner avstår från lärarlyft trots att de har råd. Dagens Nyheter, DN Debatt, (2014-

03-20). 
127 Moore (2004). s. 97.  
128 Moore (2004). s. 98.  
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Läraren ska inom denna diskurs agera kreativt, flexibelt och nogsamt. Detta till skillnad från den 

kunniga ämnesläraren som använder sig av universella och ibland kontextberoende strategier i sitt 

lärande.129 Den ämneskompetenta läraren är lik en tekniker som ska leverera sina kunskaper till 

eleverna. Dessa kunskapet ska sedan mätas. Den reflekterande ämnesdidaktiskt kunniga 

kommunikatören sätter något mer omätbart i centrum: elevens förmåga till kommunikation, 

presentation, analys, utvärdering och interaktionsförmåga. En sådan diskurs fokuserar inte på det 

mätbara utslaget utan istället på själva lärandets natur och lärandeprocessen.130 Synsättet att det är 

själva lärandet och lärandeprocessen som är det viktigaste går emot den diskurs som analysens 

resultat visat hamnat i hegemonisk ställning. Diskursen i hegemonisk ställning som uttrycks i 

artiklarna sätter kunskap i centrum och denna kunskap ska mätas. Att läraren är ämneskompetent 

blir då centralt. 

Den goda lärar-diskursen har förskjutits från den reflekterande ämnesdidaktiskt kunniga 

kommunikatören till förmån för den ämneskunniga läraren. Dock verkar den karismatiske lärarens 

insats först krävas för att rädda skolan som formuleras vara i kris. Den karismatiske läraren agerar 

som en frälsare utan incitament som status eller pengar, vilket i nuläget inte beskrivs finnas i 

artiklarna. Därför krävs även den karismatiske lärarens insats. Den goda lärarens egenskaper 

beskrevs vara skicklig, engagerad, stark, kompetent och kunnig.  

                                                 
129 Moore (2004). s. 101.  
130 Moore (2004). s. 102.  



31 
 

Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka den diskursiva konstruktionen av den goda läraren i DN:s debatt- 

och ledarartiklar under år 2014. I undersökningen av konstruktionen av den goda läraren kan den 

tydligt kopplas till diskursen i hegemonisk ställning. Det innebär att antagandet att rådande idéer 

och ledande utbildningsfilosofier i samhället påverkar konstruktionen av den goda läraren 

bekräftats i analysen. Lärarsubjektet formas av de meningskonstruktioner som görs i samhället vilka 

kommer till uttryck i media. Media blir i stor utsträckning vad som konstituerar vår verklighet och 

på så sätt skapas den goda läraren.  

Texterna har visat att det finns en strid mellan olika diskurser där den dominerade diskursen i 

artiklarna skiljer sig i synen på lärare, skola och kunskap jämfört med den tidigare diskursen vilken 

kan kopplas till en mer progressiv och även sociokulturell diskurs. Läraren konstruerades i 

artiklarna både som orsaken till kunskapsraset men även som lösningen. Denna tvetydighet kan 

förstås utifrån striden som stått, och står, mellan de två olika diskurserna som har framkommit. 

Den alltmer dominerande diskursen som kom till uttryck i DN ville framhäva sin rätt och 

konstruerade därför den tidigare läraren som problemet men, om lärarna förändras och intar de 

positioner som den rådande diskursen föreslår, då kommer de bli goda lärare som kan genomföra 

en förändring i skolan.  

De fyra goda-lärarpositioner som Wiklund fann i sin undersökning av DN:s debatt- och 

ledarartiklar från 1990-talet var den ämneskunniga förmedlaren, den kravställande och tydliga 

ledaren, värdegrundsföreträdaren samt resultat- och kvalitetskontrollanten Av dessa syns de två 

förstnämnda tydligast i den diskursiva konstruktion som görs av den goda läraren i DN år 2014. I 

de diskussioner som förts i artiklarna från år 2014 ligger fokus på att den goda läraren ska vara en 

tydlig ledare med auktoritet som innehar goda ämneskunskaper. Detta kan kopplas till diskursen 

om den ämneskunniga läraren som Moore visade. I Sjöbergs studier menade även hon att de ledord 

hon fann från förslaget till en ny lärarutbildning år 2007, vilka var högre krav på ämnesinnehåll, 

ökad tydlighet, kontroll och ordning och reda, kopplade hon till en neokonservativ diskurs. Denna 

står i disharmoni till den tidigare diskursen hon menade var neoliberal, där den professionella 

läraren och det kompetenta barnet var i fokus.131 

Värdegrundsföreträdaren är den goda lärarposition som syns minst i artiklarna. Detta kan bero 

på att Wiklunds studie pågick då Lpo 94 konstituerades och fostransuppdraget var centralt. I Lgr 

11 är det kunskapsuppdraget som är i centrum, vilket har speglat sig i konstruktionen av den goda 

läraren.  

Resultat-och kvalitetskontrollanten skulle i undersökningen från år 2014 ha delats upp i två 

delar. Kvalitetskontroll i form av Nationella prov och säkerställd likvärdighet är inget som 

dominerar debatten. Vad som däremot tydligt argumenterades för i artiklarna var lärarnas 

professionalitet. Ett professionsyrke utmärks av autonomi och alla granskningar i form av 

                                                 
131 Sjöberg (2011). s. 77; s. 92. 
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exempelvis dokumentation urholkar professionen. Kvalitetskontrollen får inte lika stor plats som i 

artiklarna från 1990-tale. Det kan bero på att en kamp om lärarnas professionalitet utspelas. 

Resultatkontrollanten berörs däremot i större utsträckning. Eftersom kunskap anses mätbart blir 

det viktigt att uppnå resultat, så även om det inte uttryckligen talas om resultat i artiklarna finns det 

underliggande budskapet om vikten att uppnå resultat. Burman menar även att utbildning idag ska 

ha ett instrumentellt värde vilket den mätbara kunskapen kan kopplas till. Det är inte tillräckligt att 

genom reflektion eller i samspel med andra skapa kunskap. Kunskap ska mätas och resultat ska 

uppnås.  

Den goda- lärardiskursen har förskjutits från den reflekterande, ämnesdidaktiskt kunniga 

kommunikatören till den ämneskunniga läraren. Subjektpositioneringen av den ämneskunniga 

läraren verkar dock inte kunna stå för sig själv. Beskrivningen av den goda lärarens egenskaper var 

engagerad, skicklig, stark, kompetent och kunnig. Dessa egenskaper kan återfinnas hos den 

ämneskunniga läraren men de två mest använda termerna skicklighet och engagemang passar bättre 

hemma hos den karismatiske läraren: läraren som frälsaren- läraren som ska rädda skolan. Den 

goda läraren idag är i omvandling men hamnar främst i diskursen för den ämneskunniga läraren 

med drag av den karismatiske läraren.  

 

 

Utblick 

Under arbetets gång har nya infallsvinklar på uppsatsämnet upptäckts men då de fallit utanför 

ramen för syftet har dessa utelämnats. Ett konstaterande som gjorts är att analysen endast skrapat 

på ytan då det gäller konstruktionen av den goda läraren.   

Redan från analysens början togs beslutet att inte ta hänsyn till vem eller vilka som författat 

artiklarna utan fokus har varit på den sammanlagda konstruktionen av den goda läraren. Att lägga 

betoning på vem eller vilka som konstruerat ”den goda läraren” hade kunnat blir en intressant 

undersökning. Varför anser den eller de att en god lärare ska vara på det sättet och varför menar 

den eller de tvärtom?  

Ytterligare ett forskningsområde som framkommit under analysen är positioneringen som görs 

av eleverna. Hur konstrueras elever idag och vilken syn finns på dem? Vad förväntas av dem och 

är förväntningarna rimliga? Korrelerar synen på den goda läraren med den goda eleven? Då detta 

inte varit syftet med uppsatsen har elevens subjektsposition utelämnats men jag tror att en 

betydelsefull analys skulle kunna göras utifrån vem som är den goda eleven. Ämnet ”den goda 

läraren” är genom denna uppsats inte på långa vägar uttömt. Det finns många intressanta aspekter 

att undersöka närmare och som kan fördjupa förståelsen av vem som konstrueras vara den goda 

läraren – och varför.  
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