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Sammanfattning 

Maciej Zarembas artikelserie ”Hem till skolan” rörde upp en stor skoldebatt när den publicerades 

under våren 2011. I denna studie undersöks vilka mediala bilder av lärare som återfinns i 

Zarembas uppmärksammade debattserie, samt vilka lärarbilder som återfinns i några av de 

blogginlägg, som kom som reaktioner på serien. Detta görs eftersom studien grundar sig på 

uppfattningen om att läraryrkets status konstrueras genom talet om lärare och läraryrket bland 

annat i media. Metoden för denna undersökning är en kritisk diskursanalys och de 

analysinstrument som används är att undersöka vilka lärarkategorier som konstrueras i texterna 

samt vilken professionalism och makt över att påverka sin egen arbetssituation de olika 

kategorierna tillskrivs. Studiens resultat visar att de mest framträdande kategorierna är den goda 

och den inkompetenta läraren, samt läraren som inte kan påverka sin arbetssituation.  

    Den mest framträdande kategorin av dem alla var dock ”läraren utan möjlighet att påverka sin 

arbetssituation”. Studien kommer fram till att framställningen av läraren som oförmögen att 

påverka sin egen arbetssituation medför en bild som kan komma att påverka synen på läraryrkets 

professionalisering negativt.  

 

Nyckelord: Zaremba, bloggar, lärarkonstruktioner, mediala bilder, professionalism, autonomi, professionalisering, 

status.  
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1 Inledning 

Man brukar säga att kärt barn har många namn och ingen yrkesgrupp har väl kallats så många 

saker i media som lärarna. På gott och ont. Bilden av lärarkåren i media är minst sagt spretig, men 

slagsidan av kommentarerna bekräftar på något vis att lärarna idag inte har speciellt hög social 

status i samhället. Hur kan det komma sig att läraryrket som var ett högstatusyrke för 50 år sedan 

har dalat så mycket i anseende? 

Zarembas minst sagt uppmärksammade artikelserie av den svenska skolan 2011 målade upp 

en bild av ett skolsystem på väg mot haveri med utbrända lärare, korrupt ledning och okunniga 

elever. Artikelserien följdes av ca 15000 kommentarer och ett hundratal blogginlägg, där 

meningarna om Zarembas påståenden gick isär. Några höll med om hans bild, andra menade att 

han överdrev för att få löpsedlar. 

 När jag själv tänker tillbaka på mina högstadie- och gymnasielärare, har jag en rätt positiv bild 

av de flesta lärare. Det är klart att det kanske fanns en och annan som var lite för osäker, men i 

det stora hela skulle jag vilja säga att de flesta var både ämneskunniga och socialt kompetenta och 

säkerligen en av anledningarna till varför jag själv valde att bli lärare. Frågan är om jag även på 

den tiden, då jag inte följde med mediala debatten om skolan, hade samma bild av läraryrket som 

jag har idag? Hade andra haft samma bild om mig och mitt yrkesval om deras enda inblick i 

skolan var genom deras egna erfarenheter?  

Är det media som skapar denna negativa bild av skolan och lärarnas arbetssituation, eller 

speglar media bara verkligheten? Oavsett om vi kan reda ut vad som är hönan och ägget eller 

inte, så påverkar lärarnas sociala status deras arbetsklimat och vilka som väljer att söka till 

lärarutbildningen. 

Matilda Wiklund har i sin avhandling Kunskapens fanbärare från Örebro Universitet skildrat hur 

bilden av ”den goda läraren” konstruerades i media på 90-talet. Hon utgår där ifrån att bilden av 

lärare konstrueras av talaren själv och därför inte nödvändigtvis behöver vara en sann och riktig 

bild av verkligheten. Det rör sig enligt diskursteorin om att talaren väljer att positionera läraren så 

som denne ser den, utifrån den position talaren själv befinner sig i. Denna undersökning tar 

avstamp i Wiklunds avhandling och ser efter hur lärarnas arbetssituation och yrkeskompetens 

konstrueras i Zarembas artiklar, samt på de bloggar som har bemött hans kommentarer.  
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1.1 Bakgrund 

Uppsatsens bakgrund tar upp olika sätt att förhålla sig till lärarprofessionen med utgångspunkt i 

politiska direktiv mellan åren 1990- 2011, som har bidragit till en väldigt konkret förändring av 

lärarnas vardag. Däribland återfinns skolans kommunalisering, som var den största politiska 

förändring som kom att påverka lärarnas sociala status negativt. Tillslut presenteras även ett 

avsnitt som tar upp medias ansvar för hur de väljer att framställa lärare i tidningar och övriga 

medier, vilket i sin tur kan påverka hur folket kommer att se på -och tala om- lärarprofessionen.  

1.1.1 Lärarprofessionen i ett historiskt perspektiv 

Skolan har genom åren varit ett samhällsorgan som har varit extremt känsligt för politiska 

förändringar och ofta den första institution som en ny regering har velat bryta upp och sätta sin 

egen politiska prägel på. Därmed är även lärarkåren den yrkesgrupp som befinner sig mitt i de 

politiska stormarna och får anpassa sig efter de nya direktiven från statligt håll när nya ideal börjar 

gälla. 90-talets kommunalisering och nedläggandet av Skolöverstyrelsen kan ses som en av 

brytpunkterna i svensk skolhistoria med de omvälvande förändringarna som följde för lärare och 

deras arbetssituation.  

Tankarna om mer likvärdighet genom större valfrihet började redan under 70- talet, där den 

stora SIA- utredningen (Skolans Inre Arbete) kom fram till att detta krävde att ansvaret för 

resurser och hur de utnyttjades förflyttades från centrum mot periferin, vilket skulle innebära att 

skolan inte kunde detaljstyras (Wiklund 2006:86).  

SIA- utredningen resulterade i att man år 1990 beslutade att helt lägga ned den stora 

institutionen Skolöverstyrelsen och istället inrätta Statens skolverk och Statens institut för att se 

till så att tanken om ett enhetligt skolväsende och en likvärdig utbildning verkligen realiserades 

ute i skolorna. Den nya styrmodellen skulle istället vara byggd på två pelare: Målstyrningen och 

resultatvärderingen. Målen skulle utformas så att de inte blev direkt styrande för undervisningen, 

utan istället utformas så att de kunde konkretiseras och preciseras på lokal nivå. I och med att 

skolan kommunaliserades och gick från regelstyrning till mål- och resultatsyrning, förändrades 

även förutsättningen för kontroll av undervisningen i klassrummet. Detta skulle sedan följas upp 

genom skolbesök av Skolverket (Falkner 1997:24). 

År 1994 kom så de nya kursplanerna och den nya läroplanen Lpo 94. Dessa dokument 

innehöll, till skillnad från tidigare läroplaner och kursplaner inga pekpinnar om hur 

undervisningen skulle läggas upp eller vilka moment som skulle tas upp i undervisningen. Istället 

gavs lärarna hela det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Detta innebar därmed ett helt nytt 

arbetssätt för lärarna som nu behövde börja samarbeta i arbetslag och med andra ämneslärare för 

att tillsammans lägga upp gemensamma ramar för undervisningen (Lindensjö & Lundgren 
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2010:104). Falkner summerar denna förändring med maktförflyttning ut i periferin med att det 

idag är lärarprofessionaliteten som idag säkerställer styrsystemet inom skolväsendet (Falkner 

1997:24). 

I och med friskolereformen som också kom 1994 blev det tillåtet för fria aktörer att starta 

egna friskolor så länge de uppfyllde alla av Skolverkets krav. Detta påverkade dock även lärarna 

på de kommunala skolorna i viss mån, eftersom alla skolor nu var tvungna att konkurrera om 

eleverna och därför visa framfötterna i det ökande utbudet av skolor (Lindensjö & Lundgren 

2010:109). 

Inte heller betygssystemet förblev det samma som förut. Sverige övergick 1994 från att ha gett 

relativa betyg i skalan (1-5) till att endast dela ut betygsstegen godkänt, väl godkänt eller mycket 

väl godkänt utan några som helst proportioner på hur betygen skulle fördelas emellan eleverna i 

samma klass (Lindensjö & Lundgren 2010:107). Det tidiga 90-talets skolpolitiska reformer kan 

därmed ses som en revolutionerande milstolpe i modern svensk skolhistoria.  

 

1.1.2 Bilden av lärarprofessionen i media 

I och med regeringsskiftet år 2006 har som sagt nya utbildningspolitiska vindar kommit att blåsa, 

vilket rapporteras i media. Jan Björklund har på senare tid figurerat mycket i media med slagord 

som ”leve pluggskolan” och ”bort med flumskolan”. Med dessa paroller refererar han till det 

tidiga 2000-talets ”nya pedagogik” där lärarrollen kom att få ideal som stod långt ifrån 

”katederundervisningen”, och där lärare snarare skulle agera mer som en handledare åt de 

självgående eleverna (Egedius 2003:185 s.s.). I och med att vi lever mitt uppe i mediebruset är vi 

inte alltid medvetna om hur social status skapas eller varför vi har de värderingar vi har. 

Zarembas kommentarer i en medial debatt väger givetvis tungt, eftersom han är en inflytelserik 

journalist på Sveriges största dagstidning. Samtidigt kan även en bloggare som man följer dagligen 

och litar på inge förtroende i dessa frågor. Det kan därför vara svårt att avgöra vilken mediekanal 

som har störst inflytande på människors åsikter. Både Zaremba och bloggarnas textproduktion 

och ämnesval är i sin tur påverkade av sociala krafter såsom marknadsintresset och vad som är 

legitimt att skriva om utifrån tidningens eller bloggens profil. 
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1.1.3 Lärares autonomi och professionalism 

Silvia Edling (2012) och Anneli Frelin bland andra, menar att det är viktigt att skilja på begreppen 

lärarprofessionalism och lärarprofessionalisering. Lärarprofessionalism handlar om lärares arbete i 

vardagen med att utforma undervisningen på bästa sätt utifrån dess syften, medan 

lärarprofessionalisering är ett sociologiskt begrepp som handlar om lärarkårens krav på status i 

samhället. Colnerud & Granström menar att de flesta professionsforskare är överens om att 

yrkesmässig autonomi är en viktig komponent för att ett yrke ska kunna kallas professionellt. 

Med yrkesmässig autonomi menas att yrkesutövaren själv ges rätt att bestämma över den 

verksamhet han/hon bedriver utifrån den yrkeskompetens som han/hon besitter. Samtidigt 

måste dock läraren verka inom ramen för det statliga uppdraget, vilket blir ett hinder för 

lärarkårens fortsatta professionaliseringsprocess. 

I och med det förtroende som lärarna tilldelades i kommunaliseringsprocessen, gavs lärarna en 

viss autonomi att utöva det statliga uppdraget efter egen förmåga. Dessa är följaktligen de 

maktramar som läraren bör ha att verka inom. En del i lärarens professionalism hänger därför på 

huruvida läraren använder denna makt på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt i rollen som statlig 

tjänsteman eller missbrukar den makt som yrket innebär. Colnerud & Granström beskriver att 

om lärarna skulle bli alltför suveräna i sitt yrkesutövande, skulle det hindra samhällsinsyn och 

möjlighet att påverka innehåll och inriktning. Att få lärare med ökad social status, samtidigt som 

de inte får bli oregerliga är därför en balansakt ur ett samhälleligt perspektiv (Colnerud & 

Granström 2002:27). I denna studie blir det intressant att studera hur denna balansakt av 

autonomi och professionalism konstrueras inom de olika lärarrollerna. Det vill säga vilken makt 

läraren tilldelas att bestämma över undervisningen och på vilket sätt lärartypen använder denna 

makt som tjänstemannapositionen innebär, samt vilken social status dessa lärarkonstruktioner 

tilldelas beroende på hur de brukar/missbrukar denna maktposition.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera några av de röster som hördes i skoldebatten kring 

Zarembas artikelserie Hem till skolan från 2011. Anledningen till detta är att jag vill synliggöra 

diskurserna kring talet om lärarprofessionen som ofta påverkar den allmänna opinionen och i 

slutändan även lärarnas arbetssituation och sociala status. För att studera denna fråga har jag valt 

att avgränsa studien till att rent konkret undersöka vilka kategorier av konstruerade lärarroller 

som finns representerade i det undersökta materialet, samt vilken maktposition och 

professionalitet läraren tilldelas inom de olika kategorierna. Uppsatsen studerar beskrivningar av 

lärarprofessionen dels i Zarembas artikelserie, dels i ett antal blogginlägg som skrevs som 

reaktioner på Zarembas artiklar. De frågor som uppsatsens studie utgår ifrån är: 

 

 Hur beskrivs lärarprofessionen i Zarembas artiklar? 

 Hur beskrivs lärarprofessionen i blogginläggen som har svarat på Zarembas 

artiklar?  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

Inom forskningsfältet för lärarprofessionen finns två typer av forskning. Den ena typen av 

forskning utgörs av intervjustudier, där lärare själva har fått ange hur de upplever sin 

arbetssituation. Den andra typen av forskning undersöker hur lärarprofessionen framställs i 

media. I den senare typen handlar det inte om hur lärares vardag verkligen ser ut, utan olika 

textförfattares föreställningar om detta och hur läraryrket därmed tillskrivs mening och status i 

samhället. Eftersom undersökningens fokus är att analysera representationer av lärarprofessionen 

i media i likhet med Wiklunds studie, har jag valt att endast presentera studier ur denna del av 

forskningsfältet. Min studie tar som sagt avstamp i Wiklunds avhandling, men till skillnad från att 

bara undersöka den goda läraren, undersöker min studie hela spektrat av lärarroller. Dessa 

framkommer i analysavsnittet. Efter detta presenteras ett avsnitt om begreppen autonomi och 

professionalism, som blir viktiga begrepp för att karaktärisera och skilja mellan olika kategorier av 

lärarkonstruktioner. 

 

2.2 Konstruktioner av den goda läraren 

Matilda Wiklund (2006) har, i sin doktorsavhandling Kunskapens fanbärare- Den goda läraren som 

diskursiv konstruktion på en mediearena, analyserat hur bilden av den goda läraren konstrueras i ledare 

och debattartiklar om skolan i DN under hela 90- talet. I sina resultat finner hon huvudsakligen 

fyra positioner för den goda läraren. Dessa är:  

 den ämneskunnige läraren 

 den kravställande och tydliga ledaren 

 resultat – och kvalitetskontrollanten 

 värdegrundsföreträdaren. 

 

Den ämneskunnige förmedlaren 

Den ämneskunnige förmedlaren är duktig på sitt ämne och lyckas med sin entusiasm för ämnet 

även väcka elevernas intresse för undervisningen. Den ämneskunnige förmedlaren fokuserar 

endast på att lära ut ämneskunskaper under sin undervisning och agerar inte som någon typ av 

enhetslärare som lär ut lite av varje. Utslätat allmänkunskap ses snarare som en fara för den 

specialiserade ämnesläraren som inte ska ha fokus på en massa andra saker än sitt ämne.  
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Den kravställande och tydliga ledaren 

Den kravställande och tydliga ledaren kan ställa krav på eleverna trots brister på sanktionsmedel 

såsom kvarsittning eller utestängning från lektionen. Denna lärartyp lyckas skapa verklig trivsel på 

sina lektioner med sin tydlighet. Den svenska skolan konstrueras i Wiklunds 

undersökningsmaterial som en skola i kris som en följd av bristen på ordning och utbredningen 

av otydligt flum. Lösningen på detta anses därför vara att kräva ordning och reda.  

 

Resultat- och kvalitetskontrollanten 

Resultat- och kvalitetskontrollanten visar sin kompetens genom sin förmåga att garantera och 

kontrollera kvalitet. Denna lärarposition ställer tydliga krav på kunskap och är även duktig på att 

bedöma kvalitet på ett rättvist sätt. Denna lärarposition använder även de rätta testmetoderna 

såsom nationella prov för att fastställa de verkliga kunskapsnivåerna. 

 

Värdegrundsföreträdare 

Värdegrundsföreträdaren motverkar aktivt mobbning bland eleverna genom att hela tiden se vad 

som händer i klassrummet och sätta tydliga gränser för vad som inte är ett acceptabelt beteende. 

Värdegrundsföreträdaren karaktäriseras även av en god vilja. 

 

Wiklund kommer fram till att den goda läraren som diskursiv konstruktion på Dagens Nyheters 

debatt- och ledarsidor kan sammanfattas med orden ämneskunskap, ordning och reda, sunt 

förnuft, kvalitetsansvar i den professionella rollen och entusiasm inför sin uppgift. Den goda 

läraren låter sig inte heller förvirras av krav på att vara polis, socialassistent eller psykolog. 

Hennes/hans sociala ansvar står aldrig i vägen för hennes/hans huvudsakliga uppgift, nämligen 

kunskapstillägnandet. Det uppfostrande uppdraget läggs därmed över på föräldrarna och andra 

professionella grupper. Vägen till att höja lärarnas status beskrivs med att höja lärarnas 

professionalism genom att se varje elevs individuella behov, dokumentera deras resultat, vara 

effektiv och därmed göra skolan till en attraktiv skola på skolmarknaden, där privatisering ses 

som ett ideal så att eleven kan välja den skolprofil eller pedagogik som passar bäst. Denna typ av 

beskrivning av läraren som en entreprenör på skolmarknaden kallar Wiklund för den ”nyliberala 

diskursen”(Wiklund 2006:197 ss.). 

Wiklund menar för övrigt att det inte alltid är den direkta kontakten med medierna som bidrar 

till att deras budskap kan få så stark genomslagskraft bland folket utan att informationen kan få 

lika stor genomslagskraft bara genom vardagliga konversationer, där personerna man pratar med 

kan framstå som mer trovärdiga personer än medierna själva (Wiklund 2006:65).  
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ram som denna undersökning utgår ifrån.  

Ett diskursanalystiskt angreppssätt innebär att metod och teori är sammanlänkade i ett. Det kan 

beskrivas som en paketlösning som innehåller en filosofisk syn på språkets roll, teoretiska 

modeller, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys. I detta avsnitt beskrivs 

diskursteorin först generellt som ett teoretiskt utgångssätt och sedan den mer specifika kritiska 

diskursteorin som ligger till grund för denna studies undersökning. 

2.3.1 Diskursteori 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att begreppet diskursanalys i 

vetenskapliga texter och debatter har kommit att bli något som man slänger sig med utan närmare 

beskrivning av dess innehåll. Möjligtvis beror detta på att begreppet även inom sitt eget fält ges 

olika innebörder av olika forskare. Det som samtliga forskare dock har gemensamt är, enligt 

Jørgensen & Phillips, visionen om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Detta kan yttra sig i att man tenderar att känna av 

vad som är politiskt korrekt agerande i olika sammanhang och att man anpassar språket till den 

situation man befinner sig i (Jørgensen & Phillips 2000:7). 

Jørgensen & Phillips menar att de diskursteoretiska angreppssätten bygger på strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går 

genom språket. Vi speglar och tolkar verkligheten utifrån språket. Till exempel kan en 

översvämning, som sker oberoende av människors tankar och tal tolkas på flera olika sätt 

beroende på vilken diskurs man utgår ifrån när man talar om den. Några skulle använda en 

meterologisk diskurs till att beskriva översvämningen som ett resultat av ovanligt stora 

regnmängder. Andra skulle beskriva översvämningen som en konsekvens av växthuseffekten och 

åter andra skulle se översvämningen som ett kvitto på att regeringen har misslyckats med att 

bygga upp fördämningar. Tillslut skulle eventuellt den religiösa skaran av befolkningen se 

överstämningen som ett tecken på Guds straff för att människorna i landet har syndat. På så vis 

kan ett och samma fenomen tillskrivas olika betydelse beroende på vilken diskurs man utgår ifrån 

(Jørgensen & Phillips 2000:15). Därmed får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. På 

samma sätt medför förändring i diskursen även försändring av sociala konsekvenser, vilket vi kan 

se tydligare när vi blickar tillbaka över hur samhället har förändrats i vad som är politiskt korrekta 

åsikter och agerande idag jämfört med för hundra år sedan (Jørgensen & Phillips 2000:16).  

Michel Focaults tankar följer det generella socialkonstruktionistiska antagandet att kunskap 

och sanning inte bara är en avspegling av verkligheten, utan är skapad av människorna i den 

tidsanda som råder för det tillfället. Focaults syfte var därför att klarlägga de regler som gällde i 

olika kunskapsregimer för vad som kunde sägas och vad som var helt otänktbart att säga. 

(Jørgensen & Phillips 2000:19). 
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Denna teori kan kopplas till studiens syfte på så vis att lärarrollen är ett tydligt exempel på en 

social konstruktion som har förändrats med den tid och det samhälle vi lever i. De flesta 

medborgare är idag överens om att det inte är tillåtet för en lärare att slå ett barn i sin 

yrkesutövning. Detta var dock politiskt accepterat och ibland till och med föredraget för bara 

hundra år sedan och är det än i dag i vissa delar av världen (Jørgensen & Phillips 2000:19). 

Enligt Focaults tankar har -och utövar vi alla makt dagligen genom de olika ställningstaganden 

vi tar gentemot andras åsikter. Det är genom att positionera oss emot andras tal med att uttrycka 

vår åsikt, som vi skapar våra identiteter. Genom att inkludera oss i någons åsikt, exkluderar vi per 

automatik någon annan. På så vis kan den makt vi utövar genom åsikter hålla uppe barriärerna 

mellan diskurserna (Jørgensen & Phillips 2000:19). 

 

2.3.2 Kritisk diskursteori 

Norman Faicloughs kritiska diskursteori har sina rötter i marxismen. Den kan ses som en gren av 

den generella diskursteori som beskrivits tidigare. Kopplingen till marxismen yttrar sig på så vis 

att teorin används som ett kritiskt angreppssätt som ser det som sin uppgift att klarlägga vilka 

diskursiva praktiker som härskar inom olika områden (genrer) och på så vis upprätthåller ojämlika 

maktförhållanden. För att kunna skapa förändring menar Fairclough att man först måste få syn 

på vilka diskurser som har makten i olika debatter för tillfället. Dessa rådande maktföhållanden 

kan dock vara svåra att få syn på när man själv lever mitt uppe i dem. Syftet med en kritisk 

diskurs analys är därför att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Jørgensen & Phillips 

2000:69) 

Den kritiska diskursanalysen används ofta för att undersöka förändring i åsikter eller allmänt 

tal över tid. Genom nya former av artikulering av olika diskurser skiftar gränserna både inom och 

mellan olika diskursordningar. Det är när mäktiga personer inom en viss diskurs börjar låna 

åsikter eller ordalag från andra diskurser som det konkreta språkbruket kan förändra diskurserna 

och därmed också den sociala och kulturella omvärlden. Genom fokusering på språkbruket som 

alltid bygger på tidigare händelser och utsagor kan man betrakta både reproduktionen av 

diskurser, där inga nya element tillförs och förändringen av diskurser genom nya 

sammansättningar (Jørgensen & Phillips 2000:77). 

Enligt Fairclough krävs det att en inflytelserik person i en diskurs förändrar sitt tal och går 

emot strömmen för att en förändring inom diskursen ska kunna ske. I fallet för denna studie har 

framförallt Zaremba som journalist för Dagens Nyheter en maktposition, där han har möjlighet 

att påverka hur man talar om lärare och skolan i olika diskurser. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras det material, den metod- och det tillvägagångssätt som används till 

studiens undersökning.   

3.1 Metod för datainsamling och urval 

Valet att analysera Zarembas artikelse beror på att den skapade en så stor skoldebatt när den kom 

och kan ses som en reaktion på de skolpolitiska förändringar som var på ingång under 2011. 

Zarembas artikelserie ”Hem till skolan” återfinns lätt om man söker på titeln i valfri sökmotor. 

Längst ned på varje artikel finns kommentarer och bloggar som har svarat på artikeln. Jag har 

därifrån gått in på olika bloggsidor som finns länkade till den sidan och har där helt enkelt valt 

det första blogginlägget på varje artikel för att få lite spridning vad gäller hans ämne. Jag har dock 

sett till att de olika blogginläggen är skrivna av olika författare för att få så många olika perspektiv 

som möjligt, samt valt bort de blogginlägg som handlade om Jan Björklunds skolpolitik eller om 

Zaremba som skribent för att istället fokusera på inlägg som handlar om lärarprofessionen. 

Urvalet blir därför något av ett stickprov ur den stora debatten med många olika röster. 

3.2 Material 

Det material som kommer att studeras inför analysen är Maciej Zarembas artikelserie i fem 

artiklar om skolan som publicerades i början av april 2011. Artiklarna finns som sagt att hitta på 

nätet eller i bokform. Mina sidhänvisningar kommer dock att vara till boken för enkelhetens skull. 

Artikelserien innehåller följande artiklar: 

1. ”De slog sönder undervisningen.” Så vandaliserade kommunen en skola.  

2. ”En förolämpning mot barnen.” Så sänkte skolan kraven på läskunnighet.  

3. ”Man måste låta rätt gå före galet.” En skolas kamp mot överheten.  

4. ”Sverige har slutat undervisa.” Så förlorade lärarna sitt yrke.  

5. ”Det är ingen vacker syn.” Så tog teknokraterna kommandot över skolan.  

 

De blogginlägg som har kommenterat Zarembas artiklar och som också analyseras inför denna 

undersökning är: 

1. ”Den svenska skolan rivs”, skrivet av ”Varghjärta” 2011-11-14. 

http://www.varghjarta.wordpress.com 

2. ”Den som äger orden”, skrivet av ”Janne” 2011-04- 27. 

http://flumpedagog.wordpress.com 

3. ”Hur ökar vi statusen?”, skrivet av ”Linda O” 2011-04-17. 

http://www.ordklyverier.se. 

http://www.varghjarta.wordpress.com/
http://flumpedagog.wordpress.com/
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4. ”Den kommunala skolans dödsruna”, skrivet av ”Bernur” 2011-04-17. 

http://howsoftthisprisonis.blogspot.se 

5. ”Svartmålning, undervisning, pedagogikprofessorer och Zaremba”, skrivet av ”Helena von 

Schantz” 2011-04-14. 

http://helenavonschantz.blogspot.se. 

 

Samtliga blogginlägg är ca en A4 (500 ord) i längd. Ett inlägg är kortare och då rör det sig om 

cirka en halv A4 (250 ord).  

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Den analysmetod som har valts för att göra undersökningen är som sagt en kritisk diskursanalys. 

Den kritiska diskursteorin strävar efter att synliggöra rådande maktpositioner i samhället. I linje 

med detta syftar denna undersökning till att synliggöra vilken makt lärare tilldelas att påverka sin 

egen arbetssituation inom konstruktionerna av olika lärarroller och hur detta ses på. 

Rent konkret har jag i urvalet av citat begränsat mig till citat med konkreta och direkta 

beskrivningar av lärare eller läraryrket. Även om läraryrkets roll indirekt kan urskiljas mellan 

raderna i många andra beskrivningar, skulle detta bli en allt för subjektiv tolkningsfråga. Det 

analysinstrument jag har valt att titta på i diskursanalysen är kategorier av lärarrepresentationer, det vill 

säga de sätt på vilka man beskriver lärare i de olika texterna. De mönster i språket som 

återkommer när man talar om lärarprofessionen blir viktigt att analysera eftersom detta kan 

synliggöra de rådande diskurser som finns kring lärarprofessionen idag. De mest framträdande 

temana har sedan namngetts som huvudsakliga kategorier som jag själv har funnit efter att ha 

analyserat inläggen.  

    Två analytiska fokus i läsningen av artiklarna och bloggarna har varit autonomi det vill säga den 

makt att påverka sin egen arbetssituation som läraren tilldelas inom de olika lärarkategorierna, 

samt professionalism, det vill säga med vilken status lärarkategorin beskrivs utifrån hur hon/han 

handskas med den makt som tjänstemannayrket innefattar. Synen på hur pass mycket 

självständighet/autonomi läraren äger i sitt yrkesutövande och synen på professionalism, det vill 

säga om läraren använder denna maktposition på ett konstruktivt eller destruktivt sätt, blir 

avgörande för hur de olika lärarkategorierna uppfattas och skiljer sig åt sinsemellan. 

 

 

http://howsoftthisprisonis.blogspot.se/
http://helenavonschantz.blogspot.se/
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4 Resultatpresentation 

Resultatdelen för denna undersökning kommer att presenteras genom en redogörelse av de 

kategorier som har använts för att beskriva lärarprofessionen i de olika texterna. 

 

4.1 Lärarkonstruktioner som tilldelas professionalitet  

Följande lärarkonstruktioner som återfinns i de analyserade texterna beskrivs i positiva ordalag på 

så vis att de tillskrivs en god vilja och med att ta sitt yrke på stort allvar. 

Liksom i Wiklunds studie återfinns även i denna studie konstruktionen av Den goda läraren. 

Utöver denna positiva lärarkonstruktion återfinns i denna studie även tre övriga positiva 

konstruktioner av läraren. Dessa är Skolläraren i kontrast till skolforskaren, Den frustrerade 

läraren och Läraren som inte kan påverka sin skolsituation. De två sistnämnda lärarrollerna 

konstrueras förvisso som offer för högre maktstrukturer, men klassas i denna analys ändå som 

positiva lärarkonstruktioner på grund av att de beskrivs som goda i de artiklar de förekommer. 

De har där snarast fått ta martyrroller. 

 

 

Den goda läraren 

Inom kategorin för Den goda läraren återfinns i likhet med Wiklunds resultat läraren som kan 

sina ämnen, är engagerad i eleverna och inspirerar eleverna till att ta till sig kunskaper på 

lektionerna. Den goda läraren är auktoritär i klassrummet och har ett tydligt syfte med sina 

lektioner. Hon/han ställer även höga krav på samtliga elever och beskrivs ofta med att få respekt 

av lågt presterande elever som lever upp på den kompetenta lärarens lektioner.  

 

Skolläraren i kontrast till skolforskaren 

Utöver Den goda läraren finns även i denna studie en annan kategori som används för att 

beskriva lärarprofessionen i positiva ordalag. Denna lärarkonstruktion ställs i kontrast mot de 

pedagogiska institutionerna på universiteten. I artiklarna beskrivs ett ömsesidigt ointresse av att ta 

lärdom av varandra. Från universitetets sida beskrivs ett ointresse av att låta framgångsrika lärare 

komma och föreläsa på lärarutbildningen och från lärarnas sida beskrivs en skepticism mot att det 

skulle finnas någon konkret och användbar information att hämta från universitetet. Skolläraren 
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förknippas även i olika texter med ”sunt förnuft”, vilket innebär att hon/han ifrågasätter nya 

didaktiska rön på det vetenskapliga fältet. Den duktiga skolläraren har där redan hittat den  

 

ledarstil som fungerar för henne/honom och faller därför inte ”didaktiska trender”. 

Den frustrerade läraren 

Den frustrerade läraren är också ett tema som syns i Zarembas beskrivning av lärarprofessionen 

och som fokuserar på relationen mellan lärare- elev. Den frustrerade läraren beskrivs som en 

duktig och engagerad lärare som försöker göra sitt bästa för att lära ut sitt ämne, men som 

upptäcker att eleverna inte har en tillräckligt stadig kunskapsgrund att stå på för att hämta in nya 

kunskaper. Problemet skylls på de tidigare skolårens lärare som inte har gett eleverna tillräckliga 

baskunskaper innan de kommer upp till högstadiet och ska få betyg. 

Läraren som inte kan påverka sin arbetssituation 

En kategori som många texter tar upp är bilden av ”läraren som inte kan påverka sin 

arbetssituation”. Inom denna kategori har läraren fallit offer för omstruktureringar inom skolan 

med oprofessionella rektorer och politiska direktiv som kommer långt uppifrån och ska drivas 

igenom utan någon anpassning till skolans redan existerande organisation. Denna kategori 

fokuserar på relationen mellan lärare och rektor och är den som bereds mest plats i spaltmeter av 

alla de presenterade lärarkategorierna. Lärarna beskrivs inom denna kategori som martyrer för 

galna rektorsbeslut och skolan beskrivs som en arbetsplats där inga lagar och regler verkar gälla 

förutom rektorns beslut. Inom denna kategori återfinns även den stressade eller utbrända läraren. 

Även lärarutbildningen kritiseras för att ta mycket tid och vara meningslös, eftersom kraven nu är 

sänkta för att komma in. Under denna kategori återfinns även den nyutexaminerade läraren som 

beskrivs få ta de sämsta jobben som ingen annan vill ha till en början. Läraren beskrivs även där 

som ett offer för traditioner och får bara finna sig i situationen.  
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4.2 Lärarkonstruktioner som inte tilldelas professionalitet 

Inom följande lärarkonstruktioner beskrivs läraren inte med en god vilja utan hon/han 

missbrukar på något vis den makt som läraryrkets position innebär. De negativa lärarkategorier 

som konstrueras är: Den inkompetenta läraren, Läraren som följer didaktiska trender, Låt-gå-

läraren, Den elaka läraren, Den fjäskande läraren och till sist Den mesiga läraren. 

 

Den inkompetenta läraren 

Den inkompetenta läraren är den raka motsatsen till den kompetenta läraren. Inom denna 

representation kan läraren inte sitt ämne, är oengagerad i eleverna och håller oinspirerande 

lektioner. Inom denna kategori beskrivs såväl utbildade som outbildade lärare. I de fall då läraren 

är utbildad är det föräldrar som får avslöja hur det går till på skolan där deras barn inte får lära sig 

något trots att läraren har en utbildning. Lärarutbildningen beskrivs dessutom som mycket dålig, 

där alla som kan fylla i en blankett kommer igenom och de outbildade lärarkandidaterna beskrivs 

genomgående som korkade och olämpliga som lärare. Inom kategorin för den inkompetenta 

läraren är det främst bristen på ämneskunskaper som synliggörs. På så vis skiljer sig den 

inkompetenta läraren från såväl ”läraren som följer didaktiska trender” som ”den mesiga läraren” 

eftersom dessa båda kategorier anses kunna sina ämnen, men misslyckas med att överföra 

kunskaperna till eleverna på grund av bristande handlingskraft och auktoritet bland eleverna.  

 

Läraren som följer didaktiska trender 

I flera artiklar återfinns även en bild av läraren som valt att hoppa på det tidiga 2000-talets 

pedagogik och gått från lärarledd undervisning till att mestadels handleda grupparbeten, där 

eleverna själva får inhämta kunskaperna och där läraren har jättelåga förväntningar på alla elever. 

Denna lärarkategori får representera motsatsen till ”skolläraren i kontrast till universitetsläraren”. 

 

Låt-gå-läraren 

Låt-gå-läraren dyker upp på ett flertal ställen i olika artiklar. Det handlar då om lärare som väljer 

att sänka sina krav på godkänt för att hon/han antingen inte har koll, orkar anstränga sig, eller har 

fått order uppifrån att hålla betygsnitten uppe för att stärka skolans anseende utåt och locka fler 

elever. Låt-gå-läraren beskrivs dock alltid i negativa ordalag och ses som sagt ofta som 

anledningen till varför andra lärare tvingas sänka ribban på sina fortsättningskurser. 
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Den mesiga läraren 

En annan kategori som återfinns bland texterna är den mesiga läraren som inte säger ifrån till 

vare sig elever eller chefer. Ibland går det så långt att eleverna själva ber lärarna att visa sina 

ledaregenskaper. Inom denna kategori är läraren den stillatigande läraren som tyst låter sig köras 

över utan att göra motstånd.  

 

Den kvinnliga läraren som har sänkt skolans status 

I en av bloggarna beskrivs en manschauvinistisk diskurs, där skolan ska ha ”hamnat i en 

östrogenfälla”. Inom denna kategori ses det kvinnliga könet ned på emellan raderna.  

 

Den elaka läraren 

I en blogg beskrivs lärare även vara direkt elaka personer som mobbar cirka en tredjedel av alla 

mobbade barn i skolan. Samma bloggare förstår det även som att lärarna har slutat undervisa och 

hotar skolledningen med att inte gå tillbaka till ordinarie sysslor förrän de har fått högre lön.  

 

Den fjäskande läraren 

Inom denna kategori beskrivs läraren med att endast ha sina egna intressen för ögonen istället för 

elevernas och beskrivs med att fjäska för skolledningen och kommunpolitiker. 
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4.3 Lärarens autonomi  

I tablå 1 visas en sammanställning av vilka lärarkategorier som återfinns inom vilka texter, 

samt hur begreppen autonomi/professionalism verkar inom de olika kategorierna. Efter tablån 

följer en närmare förklaring till hur framförallt begreppet autonomi skiljer sig åt emellan de olika 

lärarkategorierna. 

 

 Zaremba Blogg 

1 

Blogg 

2 

Blogg 

3 

Blogg 

4 

Blogg 

5 

Autonomi/professionalisn 

Den kompetenta 

läraren 

X X X  X X Läraren använder 

läraryrkets maktposition 

på ett konstruktivt sätt. 

+ Autonomi 

+Professionalism 

Skolläraren i kontrast 

mot 

universitetsläraren 

X    X  

Den inkompetenta 

läraren 

X X  X   Läraren tillskrivs makt att 

påverka skolsituationen, 

men väljer att inte 

använda maktpositionen/ 

använder den på ett 

destruktivt sätt. 

 

+Autonomi 

-Professionalism 

Läraren som följer 

didaktiska trender 

X     X 

Låt-gå-läraren X X     

Den kvinnliga läraren 

som har sänkt skolans 

status 

 

 X     

Den elaka läraren  X     

Den fjäskande läraren  X     

Den mesiga läraren X      

Läraren som inte kan 

påverka sin 

arbetssituation 

X   X X X Makt att påverka 

skolsituationen/ lärarens 

arbetssituation tillskrivs en  

annan part: 

-Autonomi 

+Professionalism 

 

Den frustrerade 

läraren 

X      

 

Inom följande kategorier beskrivs läraren värna om sin autonomi med sin handlingskraft och 

hon/han låter sig inte köras över av någon. Detta gör läraren dessutom på ett professionellt sätt i 

syfte att ge eleverna den bästa undervisningen: 
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 Den goda läraren 

 Skolläraren i kontrast till skolforskaren  

 

”Skolläraren i kontrast till skolforskaren” beskrivs mer än ”den goda läraren” med att utmana 

ramarna för den autonomi som tilldelades läraren i och med kommunaliseringen. ”Skolläraren i 

kontrast till skolforskaren” beskrivs snarare med drag av anarkism, där läraren tar sig extra 

mycket autonomi för att hon/han saknar förtroende för såväl politiker som universitetet och dess 

didaktiska forskning. ”Skolläraren i kontrast till skolforskaren” lyder därför inte order, utan 

jobbar utefter sitt eget sunda förnuft, vilket ändå, rätt häpnadsväckande, beskrivs som något 

positivt.  

 

 Den frustrerade läraren 

 Läraren som inte kan påverka sin arbetssituation 

 

I dessa två kategorier ses läraren som om hon/ han vore fråntagen all handlingskraft och 

autonomi. Läraren äger ingen makt över sin egen arbetssituation, utan ses snarare som ett 

passiviserat offer för högre maktstrukturer eller komplexiteten i skolsystemet. I samtliga av de 

analyserade fallen beskrivs dock läraren med en professionalism och en vilja att göra ett bra jobb 

för elevernas skull, men med en känsla av att yttre påtryckningar hindrar dem från detta.  

Inom följande kategorier har läraren också makt att påverka sin och framförallt elevernas 

situation, men ses istället som en person som missbrukar den makt som kommer med läraryrket. 

Följande lärarroller har därför autonomi inom ramarna för en tjänsteman, men besitter inte 

kompetensen eller viljan att använda denna makt på ett konstruktivt sätt: 

 Den inkompetenta läraren 

 Läraren som följer didaktiska trender 

 Låt-gå-läraren 

 Den kvinnliga läraren som har sänkt skolans status 

 Den elaka läraren 

 Den fjäskande läraren 

 Den mesiga läraren 

 

Kategorin med ”Den mesiga läraren” är intressant ur ett maktperspektiv, eftersom det inom den 

kategorin är läraren själv som låter sig köras över. Denna kategori framträder i artiklarna till 

exempel genom att Zaremba har intervjuat elever och en vaktmästare på skolan, men om 

Zaremba skulle ha intervjuat lärarna själva, är det möjligt att lärarna hade frånsagt sig makten över 

sin egen arbetssituation och istället menat att rektorn hade makten eller att eleverna hade tagit 

över makten i situationen. Läraren hade då möjligtvis sällat sig till någon av följande kategorier, 

där läraren snarare får rollen som martyr: 
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4.4 Analys 

Rösterna i Zarembadebatten är väldigt spridda. Några lägger skulden för skolbarnens dåliga 

resultat på lärarna själva. Andra skyller snarare på politiker, där lärarna endast ses som en bricka i 

spelet. Den enda gemensamma nämnaren som kan nämnas bland debattinläggen är att skolan är 

viktig och de flesta anser att den kan förbättras. I följande analysdel sammanfattas texterna och 

dess representationer av olika lärarroller i stora drag.  

4.5 Hur beskrivs läraren i Zarembas artiklar? 

I Zarembas artiklar är det i huvudsak tre kategorier som får representera läraren, nämligen ”den 

goda läraren”, ”den inkompetenta läraren” och ”läraren som inte kan påverka sin 

arbetssituation”. Många av Jan Björklunds uttalanden i media om hur den svenska skolan ska 

förbättras har insinuerat att många lärare har valt att ta en pedagogisk roll i klassrummet där 

läraren mer tar rollen som handledare istället för lärare och att den gamla hederliga 

”katederundervisningen” nu måste återinföras för att få skolan på fötter igen. Inom Zarembas 

artiklar är det dock inte lärarens tillämpande av ”flumpedagogik” som gör läraren till 

inkompetent, utan snarare att läraren är okunnig inom sina ämnen, oengagerad i eleverna eller 

oinspirerande som person. Den inkompetenta läraren har i Zarembas artiklar inte ens en god vilja 

att försöka tillämpa en pedagogik som man har hört ska vara bra och den flummiga ”läraren som 

följer didaktiska trender” bereds lite plats i Zarembas artiklar. Den inkompetenta läraren tillskrivs 

autonomi och möjlighet att påverka undervisningen, men väljer av någon anledning att inte bry 

sig om att använda den makt som läraryrkets tjänstemannaposition innebär utan struntar helt 

enkelt i eleverna och sitt arbete, vilket därmed medför en låg professionalism. Vid sidan av den 

inkompetenta läraren syns också den goda läraren klart och tydligt. Den goda läraren tillskrivs 

autonomi på så vis att hon ser en möjlighet i att utforma undervisningen på ett sätt som ger 

eleverna så bra studieresultat som möjligt. Det faktum att läraren även tar vara på den 

möjligheten och använder den makt som läraryrket tillskrivs på ett konstruktivt sätt gör att 

läraren även får en hög professionalism i sitt yrkesutövande. Den bra läraren lyssnar bara med 

ena örat på politiker och nya didaktiska rön och den lärare som väljer att uppmuntra kontakt med 

dessa institutioner beskrivs istället som svag och inte tillräckligt kompetent för att lösa situationen 

själv. I Zarembas artiklar beskrivs ett ömsesidigt ointresse från såväl lärare som universitet att ta 

lärdom av varandra.  

Den kategori som bereds mest plats är dock ”läraren som inte kan påverka sin 

arbetssituation”. Lärararen ses inom den kategorin som ett offer utan handlingskraft. Zaremba 

har då valt att intervjua eleverna till den skola som urartade i elevanarki eller lärarna på den skola 

där rektorn helt körde över lärarna och på så vis framställs lärarna som maktlösa offer utan 
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autonomi. De beskrivs dock oftast med en god vilja och som att de gör ett bra jobb med hög 

professionalitet. Det är bara bristen på autonomi och självbestämmande över arbetssituationen 

som hindrar den annars bra läraren från att göra ett så gott arbete som hon skulle vilja utföra.  

Reportagen om lärare som har sagt ifrån till antingen rektor eller elever, lyser helt med sin 

frånvaro och de enda gånger lärare drämmer näven i bordet är inom lärarrummets slutna väggar i 

form av ”den frustrerade läraren.” 

 

4.6 Hur beskrivs lärarprofessionen i blogginläggen som har svarat på 

Zarembas artiklar?  

Blogginlägg 1 

I det första blogginlägget ”Den svenska skolan rivs” av ”Varghjärta” beskrivs lärare i väldigt 

negativa ordalag och skolan beskrivs i bloggen ha ”hamnat i en östrogenfälla”, där kvinnorollen 

emellan raderna ses ned på. I denna blogg är det inte eleverna som kör över läraren utan 

skolledare. Läraren beskrivs dock inte som ett offer för skolledningens beslut, utan snarare som 

för handfallen och mesig för att våga säga ifrån skolledningen. Läraren låter sig därmed köras 

över och har ingen annan att skylla än sig själv för sin egen dåliga arbetssituation.  Lärare beskrivs 

i bloggen även vara direkt elaka personer som mobbar cirka en tredjedel av alla mobbade barn i 

skolan. De beskylls även för att ha slutat undervisa och hota skolledningen med att inte gå 

tillbaka till ordinarie sysslor förrän de har fått högre lön.  Ord som oengagerad, lättjefull och slö 

är ord som återkommer på flera ställen i denna text för att beskriva lärarkåren. Läraren kan 

möjligtvis sitt ämne, men framställs i texten helt sakna ett genuint intresse för vad barnen lär sig.  

Läraren beskrivs med att endast ha sina egna intressen för ögonen istället för elevernas och 

beskrivs med att fjäska för skolledningen och kommunpolitiker. Slutligen beskrivs läraren med att 

sätta oförtjänta ”gjädjebetyg” för att hålla skolans rykte uppe och därigenom tillfredställa deras 

chefers önskningar. Samtliga lärarkonstruktioner i detta blogginlägg tillskrivs autonomi och makt 

att påverka och förändra undervisningssituationen för eleverna, men lärarens brist på 

professionalism gör att denna makt inte används på ett konstruktivt sätt.  

 

Blogginlägg 2 

I det andra blogginlägget ”Den som äger orden” av ”Janne” beskrivs läraren bara i positiva 

ordalag i kontrast till Jan Björklund. Den goda läraren beskrivs av ”Janne” som själv är lärare med 

att hålla ordning och reda och vara en auktoritet bland eleverna. Janne känner dock att lärarkåren 

i sin helhet är förtalad av Jan Björklund för att inte ha ordning och reda, vara auktoriteter och 

förmedla kunskap. Den goda läraren konstrueras här med både autonomi och professionalism. 
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Blogginlägg 3 

I detta blogginlägg beskrivs läraren som ett offer för skolledningens bestämmelser över lärarens 

arbetsbörda och lönesättning. Även lärarutbildningen kritiseras för att ta mycket tid och vara 

meningslös på grund av kraftigt sänkta intagningspoäng. Under denna kategori återfinns även den 

nyutexaminerade läraren som beskrivs få ta de sämsta jobben som ingen annan vill ha till 

enbörjan. Läraren beskrivs även där som ett offer för traditioner och får bara finna sig i 

situationen. Även om läraren framställs som ett offer för högre maktstrukturer och därmed utan 

autonomi, tillskrivs läraren ändå professionalitet och med en god vilja att göra det bästa av 

situationen för att eleverna ska kunna nå så bra studieresultat som möjligt. Lärarkonstruktionen 

kan därför ändå tolkas som positiv. I denna blogg är det istället den obehörige läraren som 

beskrivs som inkapabel att utföra jobbet som lärare.  

Blogginlägg 4 

Även i detta blogginlägg beskrivs läraren som oförmögen att påverka sin arbetssituation till det 

bättre. Det är i inlägget främst kommunpolitikerna som får skulden för detta. I blogginlägget 

ställs skolläraren i kontrast mot didaktikforskarna och lärarna beskrivs vara ointresserade av 

universitetsvärlden. Istället är det läraren som mot alla odds håller uppe verksamheten med- eller 

utan politikernas eller forskarnas hjälp. Lärarrollen konstrueras därmed utan autonomi, men med 

professionalitet. 

 

Blogginlägg 5 

I detta blogginlägg beskrivs läraren som offer för framförallt skolpolitiker och forskare som 

författaren menar har gett order till läraren att sluta undervisa. Denna lärarkonstruktion har ingen 

autonomi, men beskrivs positivt med hög professionalism. I och med att bloggaren skyller 

skolans situation på politikerna, erkänner hon även att många lärare har valt att hoppa på det 

tidiga 2000-talets progressivistiskt pedagogiska trend. Den kompetenta läraren beskrivs kort med 

att vara den som finner sin egen stil bland alla de metoder som finns ute på marknaden. Återigen 

beskrivs alltså den bra läraren som en autonom individ som bara lyssnar med ena örat på nya 

direktiv om god pedagogik och istället går på magkänsla och sunt förnuft med en hög 

professionalitet.  
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5 Diskussion 

Denna diskussion kommer att beröra den sociala praktikens relation till den diskursiva 

praktiken, det vill säga vad talet om läraren kan ha för påverkan på dess sociala status.  

Hur (av)professionaliseras läraren? 

I och med kommunaliseringen gavs lärarna utökad autonomi att utforma sin undervisning på 

det sätt de tyckte passade bäst för att uppnå kursplanernas mål. I och med lärarnas 

tjänstemannaposition är ramarna, för hur pass mycket makt läraryrkets tjänstemannaposition 

innebär, fast. Inom vissa lärarkonstruktioner i denna studies resultat återspeglas dock en känsla av 

att övre maktstrukturer och arbetsförhållanden inskränker på lärarens förmåga att hålla en så bra 

undervisning som hon/han skulle vilja.  

Inom Wiklunds studie analyseras vilka egenskaper som karaktäriserar Den goda läraren. 

Denna studie har tagit fasta på Wiklunds definition av Den goda läraren och utöver det även 

försökt kartlägga hur pass mycket makt läraren tilldelas för att utforma sin undervisning och hur 

läraren tillskrivs professionalitet eller inte beroende på hur läraren använder den makt som 

yrkesrollen innebär.  

I Zarembas artikel är fokus att skylla skolans situation och lärarnas arbetssituation på 

kommunaliseringen som politikerna är ansvariga för. I och med att han lägger över ansvaret för 

skolans situation på politikerna, framställs lärarna samtidigt som offer för skolsituationen. 

Läraren framställs i hans artiklar väldigt ofta som antingen stilla tigande utan varken 

professionalitet eller autonomi, eller som den frustrerade läraren med professionalitet bland 

eleverna men fortfarande utan möjlighet att utan att påverka sin egen arbetssituation. Den balans 

av autonomi inom läraryrket som Colnerud & Granström nämner, blir tydlig i Zarembas och 

bloggarnas texter.  Lärare beskrivs antingen på ett negativt sätt med att bli överkörda av politiker 

och skolledare eller på ett positivt sätt med att köra sitt eget race och strunta helt i politiker och 

ny didaktisk forskning. Ingen beskrivning visar läraren som en tjänsteman i tydlig dialog och 

överensstämmelse med politiker och forskning. Istället reproducerar framförallt Zarembas 

artiklar över lag en bild av skolan som en dålig arbetsplats att jobba på.  

Enligt den kritiska diskursteorin krävs det några starka röster som bryter mot den allmänna 

opinionen för att kunna förändra den. Med tanke på artikelseriens storlek i spaltmeter, därtill i 

dagordningssättaren DN som läses av hundra tusentals läsare, har Zaremba en stor möjlighet att 

välja vilken bild av lärarprofessionen han vill förmedla. Samtidigt har Zaremba som journalist 

också en möjlighet att välja om han vill intervjua starka lärare med skinn på näsan som säger ifrån 

till skolledning när något är galet och som genomför lyckade skolprojekt i god dialog med 

politiker, eller om han vill lyfta fram de lärare som känner sig överkörda. Med tanke på Wiklunds 
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antydan, att vänner i vår omgivning som vi litar på kan ha större inflytande på våra åsikter än 

radio, tidningar och TV, kanske bloggare kan ha lika stor eller större inverkan på sina läsare än 

Zaremba. 

I slutändan påverkar den sociala status som lärare tillmäts i vardagliga samtal hur många som 

kommer våga gå emot strömmen och välja att jobba som lärare i framtiden. Om det allmänna 

talet om lärare i tidningar, på bloggar och bland våra bekanta, är att läraryrket är ett dåligt yrke 

utan varken hög lön eller möjlighet att påverka sin situation, kommer det att bli färre ambitiösa 

potentiellt blivande lärare som vill identifiera sig med den negativa bild som yrket ofta tillskrivs. 

Om dock journalister som Zaremba istället väljer att intervjua lärare som har ordning och reda i 

sina klassrum och som är en tydlig auktoritet bland sina elever, kanske det skulle kunna ändra hur 

man till vardags talar om lärarprofessionen och därmed även locka fler personer att följa sin 

instinkt som säger att läraryrket kanske ändå är något för dem. 
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6 Konklusion 

Denna studie har försökt belysa de bilder av lärarprofessionen som framkommer i Zarembas 

artikelserie ”Hem till skolan” och de kommentarer som svarade på artikelserien, för att kasta ljus 

över de diskurser som är med och formar den allmänna åsikten om lärare och lärarprofessionen 

och som i och med det påverkar yrkets sociala status. Studien kommer fram till att de mest 

framträdande kategorierna är den goda och den inkompetenta läraren, samt läraren som inte kan 

påverka sin arbetssituation. Den goda läraren framställs framförallt med att kunna sina ämnen i 

motsats till den inkompetenta läraren som istället framställs som okunnig inom sina ämnen. Den 

andra lärarroll som tillskrevs hög professionalitet var ”skolläraren i kontrast till 

universitetsläraren”, vilken beskrevs med att ”köra sitt eget race” och se sig själv som isolerad 

från politiker och didaktisk forskning, vilket utmanar ramarna för den autonomi som tilldelades 

läraryrket i och med kommunaliseringen. Den flummiga ”läraren som slutat undervisa” gavs dock 

inte så stor plats i dessa artiklar som man hade kunnat förvänta sig utifrån Björklunds tidigare 

uttalanden i media.  

    Den mest framträdande kategorin av dem alla var dock ”läraren utan möjlighet att påverka sin 

arbetssituation”. Genom att till så stor del framställa läraren som oförmögen att påverka sin 

arbetssituation tar man bort lärarens handlingskraft, vilket kan komma att påverka synen på 

läraryrkets professionalisering negativt.  

6.1 Vidare forskning 

På grund av studiens omfång har denna undersökning bara rört lärarprofessionen och dess 

status inom Sveriges gränser. Det skulle dock vara intressant att jämföra resultaten för denna 

studie med resultaten av en liknande studie i Finland, där läraryrket har mycket högre status. 

Framförallt skulle det vara intressant att se om den goda läraren på samma sätt som i Sverige 

framträder med en komponent av att strunta i politiker och universitet, eller om det på andra 

sidan Östersjön finns ett större intresse av att samarbeta mellan olika institutioner för att 

förbättra skolan. 
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