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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att kasta ljus över den diskurs vilken kopplas till lärarkompetens i 

artikelserien Hem till skolan av Maciej Zaremba och den följande debatten. Det skall ses mot 

bakgrund av den senaste tidens skoldebatter och den svenska skolans ”krissituation” för att 

erbjuda en inblick i vad som kan förväntas av lärare i dagens skola. Materialet utgörs av Maciej 

Zarembas artikelserie Hem till skolan från 2011 och 15 artiklar publicerade under samma tid vilka 

alla relaterar till Zarembas artikelserie som får ses som ryggraden i materialet. Föreliggande 

uppsats är en studie av den ”den goda” läraren och vilka kompetenser som konstrueras som 

viktiga i lärarprofessionen. Då materialet utgörs av nyhetsartiklar får arbetet även ett 

underliggande tema vilket berör medias definitions- och dagordningsmakt.  

Materialet har bearbetats och analyserats utifrån en diskursteoretisk metod och analysram och 

stödjer sig även mot tidigare forskning kring den mediala bilden av läraren. Den 

huvudfrågeställning vilken styrt analysarbetet är: Vilka egenskaper och kompetenser konstrueras 

som viktiga för lärare att inneha i Maciej Zarembas artikelserie Hem till skolan och den påföljande 

debatten.  

I materialet konstrueras fem lärarkompetenser som centrala: ämneskompetens ger läraren 

auktoritet inom sitt kunskapsområde, pedagogisk kompetens skapar struktur i undervisningen 

och en flexibilitet i metodval, den forskningskompetente läraren baserar sin undervisning på 

forskning och söker utveckla yrket genom egna efterforskningar, läraren som estradör får 

undervisningen levande genom sin personliga approach till ”konsten att undervisa” samt 

självständighet i lärarrollen ger mer flexibilitet för lärare och säkerställer kvalitet. Vidare visar 

studien på en motsättning mellan pedagogisk kompetens och ämneskompetens kring deras 

hierarkiska ordning i förhållande till varandra.  
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1 Bakgrund 

Debatten som rasat kring svensk skola de senaste åren kallas ”skolkrisen” och den har nog inte 

undgått någon. En av anledningarna till krisstämpeln är Sveriges sjunkande trend i internationella 

kunskapsmätningar såsom Pisa, där Sverige år 2000 låg i topposition, men år 2009 hade hamnat 

under genomsnittet (Pressmeddelande, Skolverket, 2010). I den senaste mätningen har positionen 

försvagats än mer (pressmeddelande, Skolverket, 2013). I jakten på att hitta en syndabock för 

bristerna i skolan har bland annat lärarutbildningen, lärarnas arbetsbörda, ”katederundervisning”, 

”flumskolan”, ohyfsade elever, lärares bristande ämneskunskaper, resursbristen i skolan och 90-

talets decentralisering tagits upp och attackerats. Som ett underliggande tema i debatten ligger 

lärarna. De finns där i diskussioner om lärarutbildningen, om arbetstider, om skolans pedagogiska 

arbete, om skolans sociala arbete, om kommuners nedskärningar, om privatskolor och om löner. 

De finns där och det är tydligt att alla har en åsikt om vad en lärare bör göra, bör kunna och hur 

den bör jobba, i korthet: lärarens kompetens. Det här examensarbetet, som har fokus på just 

läraren och lärarens kompetens, skall ses mot bakgrund av den pågående ”skolkrisen”.  

Detta examensarbete fokuserar på hur lärare framställs i en av de mer uppmärksammade 

skoldebatterna under 2000-talet, nämligen den som Maciej Zaremba startade med sin artikelserie 

Hem till skolan  i DN under april 2011. Skoldebatten har varit en het potatis under större delen av 

2000-talet men Hem till skolan engagerade alla med sin bakom kulisserna-approach till den svenska 

skolkrisen. Studien ställer i centrum de kompetenser som i debatten konstrueras och kopplas till 

lärarprofessionen, alltså vad en lärare förväntas kunna och förväntas göra i sitt yrkesutövande. I 

och med att materialet utgörs av nyhetsartiklar är detta även en studie i hur läraren framställs i 

media; vilken roll läraren får och vilka förväntningar som ställs på yrket. Detta innebär att medias 

makt över dagordning, medias tolkningsföreträde och därigenom medias normerande funktion 

även är av intresse för studien. Tidigare forskning på området ser ofta på hur läraren positioneras 

eller realiseras i media. Denna studie har istället fokus på de kompetenser som konstrueras och 

kopplas till lärares yrkesutövande. 
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2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Innan jag kan formulera mitt syfte och min frågeställning krävs en fond, en teoretisk och 

forskningsmässig bakgrund, mot vilken syfte och frågeställning skall förstås. I detta avsnitt 

redogör jag därför för det teoretiska ramverk som omger studien samt den tidigare forskning som 

den lutar sig mot. Det inleds med det diskursteoretiska ramverket och går sedan vidare till hur 

läraren framställs i media. Efter detta redogörs översiktligt för medias normerande makt genom 

inflytande över samhällsdebatter, dagordning och medias definitionsmakt.  

2.1 Diskursteoretiskt ramverk 

Som utgångspunkt för analysen av debattens diskurs kring lärare står diskursanalys, närmare 

bestämt diskursteori. Teoretiska perspektiv och analysbegrepp är lånade från Winther Jörgensen 

& Philips bok Diskursanalys som teori och metod (2000) i vilken de bygger vidare på Laclau & 

Mouffes diskursanalytiska teorier presenterade i Hegemony and Socialist Strategy (1985).  

Det övergripande teoretiska perspektivet är således socialkonstruktionistiskt med en syn på 

verkligheten som socialt konstruerad och som en produkt av mellanmänskliga relationer 

(Konstruktionism, ne.se). Winther Jörgensen & Philips (2000:11f) vidgar denna definition av 

socialkonstruktionism med fyra premisser lånade från Vivien Burr. Premisserna är följande: 

 att kunskap om världen inte kan vara objektiv,  

 att vår uppfattning av världen är historiskt och kulturellt betingad,  

 att sociala processer upprätthåller och skapar vår uppfattning av världen, samt 

 att beroende på världsbild görs vissa handlingar naturliga och andra otänkbara.  

Språket är här alltså centralt i såväl konstituerandet av verkligheten som i konstruerandet av 

densamma och vi kan förenklat säga oss få tillträde till verkligheten genom språket (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:16). Winther Jörgensen & Philips (2000:10) menar att diskursteori och 

analys både fungerar som teori och metod och att dessa två delar inte kan eller bör skiljas från 

varandra. Detta för att diskursteorin genom sina teoretiska modeller ger en förståelseram för 

språkets roll i konstituerandet av verkligheten och på så sätt blottlägger intressanta diskurser för 

analys. Teorin ger även ett ramverk för hur man tar sig an ett forskningsområde samt ger tekniker 

för språkanalys. Detta är av vikt vid den följande analysen då teoretiska begrepp både används 

som just strukturerande teoretiska begrepp, men även som metodologiska verktyg för 

diskursdissektion. 
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Med utgångspunkten att kunskap inte kan vara objektiv, att språket formar och omformar 

verkligheten och att vår uppfattning av världen är avhängning vår kultur blir media en samhällelig 

maktfaktor. Media positioneras i och med sin stora ”publik” som en stark upprätthållare och 

medskapare av samhällsnormer och -värderingar samt synsätt. Det är därför viktigt att ständigt 

analysera och diskutera media. Diskursteori ska här ses som ett verktyg för att just synliggöra, 

strukturera och förstå den makt media besitter och hur den påverkar samhället, dess utveckling 

och dess inneboende subjektspositioner. Vad är det då som studeras? 

2.2 Läraren i media 

Eftersom studien fokuserar på läraren i media är det viktigt att se hur lärare konstrueras på olika 

mediala arenor. Det är även av vikt att redogöra för det perspektiv på media och dess makt denna 

studie har, för att på så sätt förstå från vilket håll jag valt att angripa materialet. Således följer här 

översiktliga presentationer av två studier vilka båda studerat läraren i media. Den först, från 

Sverige, har fokus på diskursen kring den ”goda läraren” på DN:s debatt- och ledarsidor under 

90-talet. Den andra ser till lärarrepresentation i en australiensisk tidning men ser även på 

lärarrepresentationer i andra medier.   

Matilda Wiklund har i sin doktorsavhandling Kunskapens fanbärare – Den goda läraren som diskursiv 

konstruktion på en mediearena (2006) studerat artiklar från Dagens Nyheters ledar- och debattsida 

från 90-talet. Studien är gjord inom ramen för ett större forskningsprojekt som heter Läraren i 

samhällsomvandlingen 1940-2003: Den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor. 

Hon undersöker således diskursiva konstruktioner av den goda läraren i artiklarna, men vad 

menar Wiklund (2006) med ”den goda läraren”? Hon skriver:  

”Beroende på vilka mål som undervisningen i olika sammanhang, av olika aktörer och parter, 

förväntas uppnå och sträva emot kommer skilda lärare i olika grad att framstå som goda.” 

(Wiklund, 2006:17) 

Genom att fokusera på de beskrivningar av goda lärare som kommer till uttryck i debatten 

framträder en bild av hur en bra lärare bör vara och när detta sätts i relation till rådande 

utbildningsideal framträder en intressant bild. I korthet kan vi säga att den bild av lärare som 

målas upp visar hur vi vill att våra barn skall fostras och undervisas och i förlängningen säger det 

något om målet med undervisningen (Wiklund, 2006:17). 

I sitt material finner hon fyra goda lärarpositioner: den ämneskunniga förmedlaren, den 

kravställande och tydliga ledaren, resultat- och kvalitetskontrollanten samt värdegrunds-

företrädaren.  
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För den ämneskunniga förmedlaren är ämnet i fokus och ämneskompetens en central del av den 

goda läraren (Wiklund, 2006:193). Det som slås fast som huvuduppgift för den goda läraren är 

här professionell kunskapsöverföring och att kunna möta den stora variation av behov, 

motivation och begåvning som läraren träffar på hos sina eleverna. Den goda läraren måste 

kunna hantera elevernas brister i kunskapsnivå som de kanske bär med sig från tidigare 

skolstadier samt, inte minst, brister i det svenska språket.  

Den goda läraren måste även vara en kravställande och tydlig ledare som inte tummar på ordning 

och reda. Dessa ramar skapar ett klimat vilket gör undervisningen konstruktivt utmanande för 

eleverna och leder till trivsel. Trivsel skapas genom krav (inte tvärt om) och detta ses som att ta 

elever och deras lärande på allvar. Den goda läraren har sunt förnuft och ställer tydliga krav, vilka 

leder skolan ur det flum och den ostruktur som är rådande.  

Resultat- och kvalitetskontrollanten är en annan aspekt av den goda läraren viken framkommer ur 

Wiklunds material. Kompetensen som här är i fokus är den som handlar om att ”garantera 

resultat genom att kontrollera kvalitet, eller omvänt” Wiklund, 2006:195). Den goda läraren skall 

på ett rättvist sätt bedöma kvalitet och kunna ställa rimliga och tydliga kunskapskrav.  

Värdegrundsföreträdaren är en aspekt som förhåller sig till de senaste läroplanernas värdegrund. 

Den goda läraren skall sätta tydliga gränser och stå för sanna och goda värden såsom exempelvis 

demokrati ömsesidig respekt och en human människosyn. Fostran står här i fokus och handlar 

om lärarens ansvar att skydda elever mot mobbning genom att fungera normgivande och 

upprätthållande av grundläggande värden.    

De olika lärarpositionerna har skiljande egenskaper, men är alla delar av samma läraridentitet 

och skall inte ses som fyra olika lärarpersonligheter. Sammantaget är den goda läraren en gestalt 

vilken är en specialiserad ämneslärare som kan se skillnader i elevgrupper och anpassa sin 

undervisning till var och en. Den goda läraren skapar ett gott demokratiskt och disciplinerat 

arbetsklimat med ordning och reda i klassrummet och kan anpassa sig till de ständiga 

förändringar hen åläggs uppifrån utifrån sitt eget goda förnuft (Wiklund, 2006:198).  

I sin avhandling Seen but not Heard: Schoolteachers in the News (2012) ser Kathryn Shine på hur The 

West Australian’s newspaper avbildar kommunala lärare. Studien är den första och enda storskaliga 

historiska analysen av hur en australiensisk nyhetstidning skildrar lärare. Shine (2012) tar en 

interpretivistisk hållning i studien och utför inom den ramen en kvantitativ undersökning av 

nyhetsartiklarna. Nyhetsmaterialet belyses genom ett antal ”guidefrågor” sprungna ur studiens 

samhällsvetenskapliga position. Dessa frågor förväntades inte få några specifika svar utan deras 

roll var att producera relevant data ur materialet. Utifrån insamlad data ritar Shine (2012) upp en 

bild av hur lärare porträtteras, denna bild jämförs sedan med den existerande forskning som finns 



 

8 
 

kring hur lärare representeras i utbildningsforskning, populärkultur, nyhetsmedia generellt och i 

tryckt nyhetsmedia specifikt. Undersökningen visar många motsägande lärarrepresentationer i 

materialet, där lärare framställs både uppenbart negativt och starkt positivt. Dessa motsägande 

bilder säger Shine (2012) återfinns även inom annan forskning kring just lärarrepresentation. 

Lärare gestaltas i tre ljus, ett negativt, ett med sympati/förståelse och ett positivt. I de negativa 

representationerna av lärare ses de som konservativa vanemänniskor vilka motsätter sig 

förändring (Shine, 2012:199). De gäller både förändringar som ökar deras arbetsbörda, men även 

de förändringar som gör dem mer ansvarsskyldiga (Shine, 2012:199, 203). De beskylls för de 

nationella nedgångarna i utbildningsnivå och undervisningsstandard, vidare är de okvalificerade 

och saknar lärarfärdigheter (Shine2012:205).   

I de representationer som visade sympati framställs lärare som maktlösa i det att de inte får 

göra sin röst hörd och att de marginaliseras (Shine, 2012:28). De respekteras inte heller av 

samhället (Shine, 2012:208ff), är underbetalda, inte nöjda och utarbetade samt under stor press 

(ibid.). Lärare framställdes även i positiv dager och då som hängivna och hårt arbetande (Shine 

2012:218). De framhävdes även som viktiga i den lärarbrist som råder och i forskningen ses de 

som centrala i samhället. Överlag är The West Australians bild av lärare mindre smickrande, dock 

är bilden mer balanserad än de bilder vilka dominera populärkulturella avbildningar av lärare som 

”hjältar” eller ”skurkar”. 

I sitt examensarbete gör Kristina Eriksson (2013) Konstruktionen av läraren i media – En studie av 

skoldebatten kring Zarembas artikelserie ”Hem till skolan” i Dagens Nyheter en kritisk diskursanalys 

över vilka lärarkategorier som konstrueras i Zarembas artikelserie och ett antal blogginlägg. Med 

teoretisk utgångspunkt och avstamp i Wiklund (2006) undersöks läraren och vad som 

karaktäriserar denna. Eriksson (2013) finner att bland de mest framträdande kategorierna är den 

goda respektive den inkompetenta läraren och därtill läraren som inte kan påverka sin 

arbetssituation. Den mest förekommande position läraren fick var dock ”läraren utan möjlighet 

att påverka sin arbetssituation” och Eriksson (2013) menar att denna positionering berövar 

läraren handlingskraft, vilket kan påverka synen på yrket negativt.  

Även Jessica Johansson (2011) har Wiklund (2006) som teoretiskt ramverk i sitt 

examensarbete Om Superpedagoger och vanliga lärare – en analys av hur media konstruerar läraryrket. 

Johansson (2011) ser på hur lärare porträtteras i debatten som följde efter tv-serien Klass 9A 

vilken sändes på SVT mellan januari och mars 2011. Hon använder även Wiklund (2006) för att 

kunna jämföra bilden av läraren idag med bilden av läraren under 90-talet. Materialet utgörs av 26 

artiklar från större svenska tidningar och Johansson (2011) kommer fram till att i likhet med i 

Wiklund (2006) presenteras skolan fortfarande som varande i kris. Hon finner även att fokus har 
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skiftat från att den goda läraren i huvudsak är ämneskunnig, vilket Wiklund visar, till att den goda 

läraren är en pedagogisk lärare som är intresserad av att skapa goda relationer med eleverna.  
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2.3 Medias makt 

Här beskriver jag det förhållningssätt detta examensarbete har till media med stöd i Wiklund 

(2006). Därefter gör jag en kort historisk beskrivning av synen på medias roll i samhället. 

I denna studie lutar jag mig mot Wiklunds (2012) syn på medier som en samling diskursiva 

praktiker vilka är intressanta i deras egenskap av konstruktörer av social verklighet. Min studie 

vilar även på teorin att medier har makt över dagordningen. Detta innebär att de har makten över 

vad som syns i media och hur det framställs. Förkortat kan man säga att det betyder att media 

själv bestämmer vad som är nyheter och inte (Wiklund, 2006:68). Detta kan därigenom ses som 

definitionsmakt då det påverkar vilka sidor av en fråga som får komma till tals eller om frågan i 

sig ens bereds plats i media. Alla dessa komponenter samverkar och positionerar media som en 

central konstruktör av verklighet i det offentliga samtalet. I den pågående debatten om skolan har 

alltså media en central roll över hur läraren framställs och denna roll är viktig att undersöka. Eller 

med Wiklunds ord: 

”[…] [M]ed 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 [relationen mellan media och allmänheten]” (Wiklund, 2006:67) 

Historiskt sett var det först efter första världskriget som diskussionerna kring medias egentliga 

makt över den allmänna opinionen tog fart (Wiklund, 2006:64), detta på grund av det 

propagandasyfte med vilket framförallt film och radio användes under kriget. Sedan dess har 

synen på vilken makt media egentligen besitter förändrats och brukar sägas ha genomgått ett antal 

faser. Under den första fasen betraktades medier nästan som allsmäktiga (Wiklund, 2006:64) och 

budskap ansågs nästan injiceras i människorna som då oreflekterat tog till sig vad de såg, läste och 

hörde. Detta första synsätt ifrågasattes dock snabbt när olika befolkningsgrupper tydligt reagerade 

olika på budskapen som förmedlades och fas två sägs här ta sin början. Fas två sträcker sig fram 

till 1970-talet och brukar kallas tvåstegshypotesen (Wiklund, 2006:65). Teorin utgår ifrån tanken 

att de som har mest kontakt med medier, sprider deras budskap och tankar vidare i direkt 

kommunikation med andra människor. Detta samtal ansikte mot ansikte antas ha större 

genomslagskraft än den medierade kontakten då personerna som interagerar har en relation till 

varandra och att det därmed finns en inbyggd trovärdighet i kommunikationen (Wiklund, 

2006:65). Tvåstegshypotesen har i stort överlevt fram till idag, dock sägs det breda medieutbudet 

begränsa behovet av de för teorin centrala mellanhänderna. I dagsläget är frågan om mediers 

inflytande ganska öppen, dock är mediepubliken mer aktiv i sin mediekonsumtion idag och en 

stor del av det offentliga samtalet äger rum i medierna. På detta sätt menar Wiklund (2012:63) att 
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medierna är en källa till mycket av vårt gemensamma vetande och i förlängningen är de en del av 

formeringen av samhället och demokratin.  

Mot bakgrund av dessa teoretiska och forskningsmässiga perspektiv kan jag nu formulera det 

syfte och den huvudfrågeställning vilka styrt studien. 
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3 Syfte och Frågeställningar 

Detta examensarbetes syfte är således att kasta ljus över den diskurs vilken kopplas till 

lärarkompetens i artikelserien Hem till skolan av Maciej Zaremba och den påföljande debatten. Det 

är en studie av den ”den goda” läraren och vilka kompetenser som konstrueras som viktiga i 

lärarprofessionen. Det är därigenom även en studie av medias normerande makt där vissa 

egenskaper kopplas till en viss position i samhället vilken därigenom skapas och på samma gång 

reproduceras. Studien kan ses som en diskursiv studie av ett utsnitt ur den svenska skoldebatten 

med fokus på de egenskaper vilka kopplas till lärarkompetens. Examensarbetets 

huvudfrågeställning är: 

 Vilka egenskaper och kompetenser konstrueras som viktiga för lärare att inneha i Maciej 

Zarembas artikelserie Hem till skolan och den påföljande debatten. 
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4 Metod 

Nu när frågeställning och syfte är formulerat och examensarbetets plats i forskningsfältet 

fastslagen genom teoretiska perspektiv och tidigare forskning, presenteras här det material vilket 

ligger till grund för studien.  

4.1 Material 

Utgångspunkten för valet av Maciej Zarembas artikelserie Hem till skolan som material är i grund 

och botten det lilla omfång ett examensarbete om 15 hp ger. Materialet behöver, på grund av 

storleken på arbetet, vara relativt litet och avgränsat för att vara översiktligt och greppbart. 

Zarembas artikelserie skapade även en stor skoldebatt i Sverige och många har genom 

debattartiklar, insändare och blogginlägg kommenterat och diskuterat artiklarna och den svenska 

skolan. Denna genomslagskraft är således även en anledning till varför just Zarembas artikelserie 

valdes ut. Dock utgörs inte materialet endas av Hem till skolan utan består även av artiklar vilka på 

olika sätt reagerar på Zarembas artikelserie (hur dessa artiklar valts ut berörs nedan). Genom att 

fokusera på Zarembas artikelserie och välja tidningsartiklar som positionerar sig i förhållande till 

den, kan fokus för datainsamlingen sägas ligga på den debatt vilken tog plats i svensk 

storstadspress i samband med Zarembas artikelserie. Hem till skolan kan ses som studiens ryggrad 

till vilken övriga debattörers inlägg förhåller sig.  

Maciej Zarembas artikelserie Hem till skolan finns dels som digital resurs på www.dn.se, i denna 

studie har dock bokutgåvan använts vilken utkom 2011 och heter Hem till skolan – Dagens Nyheters 

uppmärksammade artikelserie. Eventuella sidhänvisningar är därigenom hänvisningar till boken, och i 

den mån artikelserien nämns, benämns den ”artikelserien” eller Hem till skolan.  

Hur valdes så övriga artiklar ut? 

4.2 Urval 

För att göra ett rimligt urval bland alla artiklar i skoldebatten och dels begränsa materialmängden 

och dels se till så att utvalda artiklar relaterade till Hem till skolan användes företaget Retrievers 

betaltjänst Mediearkivet. Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som innehåller tryckta 

dagstidningar, tidsskrifter och affärspress från 1990 till idag (www.retriever-info.com) vilket jag 

fick kostnadsfri tillgång till genom Uppsalas universitetsbibliotek. En sökning gjordes i deras 

http://www.dn.se/
http://www.retriever-info.com/
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databas med söktermen ”maciej zaremba” i de media vilka kallades storsstadspress1. Vidare har 

materialet tidsmässigt begränsats till perioden mellan 2011-04-01 och 2011-06-30. Detta dels på 

grund av utrymmesskäl men även för att Zarembas fem artiklar publiceras under april 2011 och 

för att han skriver en avslutande artikel i juni 2011 i vilken han försöker sammanfatta debatten. 

Även om debatten fortsatte efter detta har jag valt att endast inrymma artiklar som publiceras 

inom denna tidsperiod.  

Sökningen gav 54 resultat där majoriteten, 36 stycken, var från DN. Då sökningen visar alla 

artiklar vilka nämner Maciej Zaremba inkluderades många artiklar som inte har något med 

studien att göra, bland annat en recension av en opera, och jag behövde därför göra ytterligare en 

avgränsning. Jag gjorde därför ett godtyckligt urval där de artiklar som verkade mest relevanta för 

studien valdes ut. De kriterier jag använde vid detta urval var bland annat att ordet lärare skulle 

förekomma. Detta på grund av att många artiklar behandlade till exempel det fria skolvalet och 

decentraliseringen under 90-talet vilket berör debatten i sig, men inte detta examensarbete. Även 

artiklar som tydligt uttrycker författarens tankar om hur undervisning bör bedrivas, planeras och 

läggas upp, har inkluderats då detta säger något om vad en lärare bör fokusera på i sin 

undervisning. Efter denna gallringsprocess återstod 15 artiklar som uppfyllde kriterierna. Dessa, 

tillsammans med Maciej Zarembas fem, gör att studien omfattar 20 artiklar skrivna mellan första 

april och sista juni 2011.  

De flesta av artiklarna är publicerade på ledarsidor, debattsidor eller kultursidor. Bland 

författarna är många journalister med olika inriktningar allt från kulturskribenter, debattörer, 

litteraturkritiker till nyhetsreportrar. I urvalet finns en lärare och en rektor med samt lärarnas 

riksförbunds förbundsordförande. Från den akademiska världen finns en artikel från en professor 

i pedagogik och en idéhistoriker. För hela listan med artiklar, skribenterna och deras bakgrund 

samt datum, se Appendix 8.1 Artiklar.  

4.3 Metod för databearbetning och analys 

Utgångspunkten för denna studie är, som nämnts i 2.1, diskursanalys och mer exakt diskursteori. 

Syftet med en diskursanalys är att kartlägga hur världen framställs. Winther Jörgensen & Philips 

(2000:138) med utgångs punkt i Fairclough menar att  

”[…]genom att framställa världen på ett sätt och inte på ett annat konstituerar [diskurserna] objekt 

på bestämda sätt [och] skapar [därigenom] gränser mellan sant och falskt[…]”.  

                                                 
1 Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, GT, Kvällsposten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan 
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På så vis kan vi säga att en diskurs är en maktposition då den legitimerar vissa handlingar och gör 

dem tänkbara och andra otänkbara. Det är inom denna ram min undersökning skall ses då den 

syftar till att synliggöra det som i skoldebatten framkommer som centralt att lärare kan.  

På samma sätt som diskurser är avgränsande är det viktigt att synliggöra de gränser vilka 

påverkat behandlingen av materialet i denna studie för att på så sätt avgränsa och blottlägga den 

diskurs vilken studeras. För att på bästa sätt närma mig materialet var jag således tvungen att dra 

upp riktlinjer för vad som var viktigt att fokusera på. Utan sådana riktlinjer riskerar insamlade 

data att spreta och inte låta sig struktureras. På detta sätt fungerar ramverket även avgränsande. 

Ramverket har utarbetats i etapper efter flertalet genomläsningar av materialet. Den första 

genomläsningen var en översiktsläsning för att få en blick över materialet och debatten. Följande 

läsningarna har haft olika specifika fokus, detta för att jag fann det lättare att fokusera på en sak i 

taget vid läsningarna. Konkret har jag vid tidiga genomläsningar letat och markerat ordet lärare 

och ordet pedagog i materialet för att identifiera dessa i texten. Övergripande har jag, när jag 

hittat de ovan nämnda orden, tittat på konkreta och positiva beskrivningar av lärare och deras 

kompetens och vad de behöver kunna. Lärarna förekommer ofta indirekt i texten men tolkningar 

av indirekta referenser medför allt för mycket subjektiv tolkning, därför har jag försökt hålla mig 

ifrån dessa. Likt Wiklund (2006) har jag fokus på den goda läraren och beskrivningar kring vad en 

god lärare bör kunna och göra. Även beskrivningar av ”dåliga” lärare har beaktats då denna 

konstruktion fungerar som antites till den goda läraren. Sådana beskrivningar kan synliggöra 

något som saknas i exempelvis en undervisningssituation och därigenom uttrycka vad som är 

önskvärt, eftersträvansvärt eller idealiskt. Jag har även sett till beskrivningar av hur 

undervisningssituationer bör se ut eller vara organiserade. Dessa visar konkret vad lärare 

förväntas göra i sitt yrkesutövande och vad de bör fokusera på.  

Diskursanalys utgör både metod- och analysverktyg för denna studie, vilket innebär att ett 

antal begrepp blir centrala vid bearbetningen av materialet. Winther Jörgensen & Philips (2000:7) 

menar att en diskurs är strukturerande i det att den innebär ett bestämt sätt att se och förstå 

världen. De menar även att en diskurs ”[…] konstruerar den sociala världen i betydelse[…]” 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:13) och att denna betydelse är föränderlig beroende på 

språkets föränderlighet. I korthet innebär det att en diskurs genom språket både ordnar och 

organiserar världen samt tillskriver betydelse i och till världen. På detta sätt begränsar diskursen 

visst handlande och vissa positioner, och legitimerar andra genom att vissa positioner tillskrivs 

annan betydelse än andra. Winther Jörgensen & Philips (2000) utvecklar diskursbegreppet 

ytterligare, dock har jag valt att begränsa definitionen på grund av detta examensarbetes 

begränsade omfattning. I fortsättningen när diskurs nämns menar jag: en strukturerande totalitet 
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vilken konstruerar världen och är föränderlig beroende på subjektsposition och språkets 

föränderlighet.  

Inom en diskurs finns meningsbärande tecken, dessa är språkliga enheter som relaterar till ting 

eller fenomen i verkligheten (Winther Jörgensen & Philips, 2000:16), exempelvis är ordet hund 

ett tecken inom diskursen djur vilket relaterar till ett fyrfota sällskapsdjur som finns i verkligheten. 

Tecken delas in i två kategorier utifrån vilken relation de har till diskursen och de får då olika 

namn; element eller moment. Ett element är ett tecken vilket ännu inte har en fixerad eller 

bestämd mening/innebörd i diskursen, det är därigenom mångtydig. Ett moment däremot har en 

fixerad mening i diskursen, en bestämd innebörd, och är därigenom mindre mångtydigt. 

Betydelse tillskrivs tecken genom artikulation, alltså genom språket, och avgör då om tecknet är 

ett element eller moment. Ett förenklat exempel kan till exempel vara om jag säger ”en hund är 

ett djur”, jag har då fixerat momentet hund i, och kopplat det till, diskursen djur. Säger jag 

däremot ”en hund kanske inte är ett djur” är tecknets position osäkrare, inte fixerad, och kan då 

ses som ett element.  

Ett annat för analysen viktigt begrepp är nodalpunkt vilket Winther Jörgensen & Philips 

(2000:33) menar är ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och […] får sin 

betydelse.” Därigenom bildas kluster av tecken med nodalpunkterna som centrum, dessa tecken 

ger tillsammans även innebörd åt nodalpunkten vilken i sig kan betraktas som relativt ”tom” och 

fylls med innebörd i relation med kringliggande tecken. Alltså får nodalpunkter och tecken 

innebörd och betydelse i de inbördes relationerna sinsemellan.  

Ekvivalenskedjor förbinder tecken med varandra och ger dem därigenom innehåll (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:58). Dessa förbindelser med kringliggande tecken bildar en 

förståelseram för ett objekt, tecken eller föremål och fyller det med innehåll. Exempelvis, för att 

fortsätta hundexemplen från ovan, kan ord om hunduppfödning såsom drivande, stående, 

apporterande och ställande ses som diskursivt kopplade till ordet hund genom ordet uppfödning. Vi 

kan alltså se en ekvivalenskedja bildas hund – uppfödning – drivande. Påsamma gång som 

ekvivalenskedjor sammanbinder tecken så utestänger de även andra tecken. De fungerar alltså 

rationellt och i relation till något de inte är (Jörgensen & Philips, 2000:58). Som exempel 

utestängs andra möjliga betydelser av ordet drivande genom dess kopplingen till 

hunduppfödning.  

Mästersignifikanter är tecken som organiserar identiteter i en diskurs (Jörgensen & Philips, 

2000:57). I detta examensarbete kan de kompetenser vilka konstrueras i debatten ses som 

mästersignifikanter då de säger något om vad en lärare är och gör. De är knutpunkter i en diskurs 
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precis som nodalpunkter, dock ses de inom ramen för det här arbetet som underordnade 

nodalpunkter. 

Flytande signifikanter är tecken som det råder kamp om att definiera eller ge innehåll. Även 

flytande signifikanter är nodalpunkter eller mästersignifikanter eftersom är kristalliserings-

punkter/samlingspunkter i diskursen. Begreppet hänvisar alltså till den kamp som förs kring ett 

tecken snarare än tecknets funktion i diskursen. 

4.4 Reflektion kring metod 

Materialet utgörs i huvudsak av artiklar från DN vilket kan tolkas som en åsiktsmässig slagsida i 

materialet. Min invändning är att eftersom den största avgränsningen skett med hjälp av 

mediearkivets sökfunktion anser jag att det höga antalet artiklar från DN snarare tyder på att DN 

varit mest aktiva i debatten. Detta kan i sin tur bero på att Hem till skolan var en artikelserie 

bekostad av och publicerad i just DN, vilket gör denna tidning till naturligt centrum för debatten. 

Det kan även tänkas ligga i DN:s intresse att publicera många kommentarer i den egna tidningen 

och därigenom hålla debatten ”på hemmaplan”. Framförallt söker dock denna studie inte ställa 

åsiktspositioner mot varandra utan söker dissekera konstruktioner av lärarkompetens och den 

åsiktsmässiga slagsidan är därigenom inte relevant. 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer vilka gäller inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De ämnar skydda de personer som utgör eller bidrar med 

material till studien då forskningsmaterial och forskningsdata inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning kan innehålla känslig information som måste skyddas. Då min 

studies material utgörs av artiklar publicerade i några av Sveriges största tidningar för allmän 

kännedom kan ingen av de etiska principerna sägas spela in på denna studie.  
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5 Analys och resultat 

Då diskursanalys både utgör teoretiskt ramverk och analysverktyg presenteras resultat och analys 

här samtidigt eftersom det underlättar presentationen. Här följer de egenskaper och kompetenser 

som framträtt ur materialet under analysens gång. Alla de kompetenser som lyfts fram nedan skall 

ses i relation till nodalpunkten lärarkompetens. I debatten konstrueras de som viktiga 

komponenter av lärarens yrkeskunnande och utövande och ställs därför i relation till lärares 

kompetens. Kompetenserna nedan fanns inte som färdiga analysverktyg inför studien utan har 

sprungit ur läsningar av artiklarna. Deras relation till nodalpunkten kompetens markeras genom 

artikulation och etableras då som tecken till kompetens som centralt begrepp. De kompetenser 

vilka konstrueras i debatten är ämneskompetens, pedagogisk kompetens, läraren som forskare 

och forskningsmedveten, läraren som estradör samt läraren som självständig. 

5.1 Ämneskompetens 

Ämneskunnighet presenteras, i likhet med Wiklund (2006:193) som en central förmåga för den 

goda läraren. Tecknet ämneskunnig kan därigenom ses som en mästersignifikant då det betraktas 

som en central del i läraridentiteten och därigenom har en fast position i förhållande till 

nodalpunkten lärarkompetens. I flera artiklar slås ämneskunskapernas vikt fast i paralleller mellan 

vikten av ämneskunniga lärare och den svenska skolan i ”kris.” Bland annat i följande citat från 

ledaren Forskarnas Skolsvek i DN om pedagogikforskare och skolkrisen: 

”Det skulle däremot vara intressant och en smula klädsamt om pedagogerna frågade sig själva om, 

och i så fall hur, de har bidragit till att dra undan mattan för de ämneskunniga lärarna i skolan.” 

(Ledarsidan DN, Forskarnas skolsvek, 13 april, DN Ledarsidan) 

Forskarvärlden och lärarutbildningen återkommer ofta i artiklarna och dessa utmålas ofta som 

bidragande faktorer till lärares dåliga ämneskunskaper. I Maciej Zarembas tredje artikel Man måste 

låta rätt gå före galet omnämns lärarkandidater och deras bristande ämneskunskaper: 

”Lärarhögskolornas forskning är till ingen nytta, får jag veta, detsamma gäller deras övriga 

produkter. Jag hade inte trott vad de berättar om lärarkandidaterna om jag inte själv stött på några 

tidigare. ”Multiplikation, är det när man minusar?” undrade en av dem (under sin slutpraktik). 

Blivande musikläraren hittade inte G-strängen på gitarren, slöjdläraren (inriktning textil) kunde inte 

virka, en annan lärare bad om miniräknare (i årskurs tre).” (Zaremba, 2011:63ff) 

I debatten konstrueras den goda läraren som starkt beroende av sina gedigna ämneskunskaper 

och i de fall lärare saknar ämneskunskaper ses det inte med blida ögon. Ämneskunskaperna ses 

som en bas, som en trygghet i yrket och som en del av lärarens professionalitet vilket kan ses i 
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följande citat från pedagogikprofessor och före detta chef för högskoleverket, Sigbrit Frankes, 

artikel Katedern räddar inte skolan publicerat i DN i maj: 

”Med den nya lärarutbildning som startar i höst ska de blivande lärarna kunna få förutsättningar att 

bli de professionella lärare som svensk skola förtjänar: en förstärkt ämnesbas, som ger den 

nödvändiga trygghet som läraren behöver i sin undervisning” (Sigbrit Franke, Katedern räddar inte 

skolan, 31 maj DN Kultur,) 

I likhet med Wiklund (2006:194) diskuteras ämneskunskaper ofta i kontrast eller relation till 

pedagogik. I följande citat från I vilsna skolforskares sällskap ger en ledarskribent på DN sin syn på 

lärarutbildningens prioriteringar: 

”Om man på landets lärarutbildningar systematiskt nedvärderar ämneskunskaper och gör 

pedagogik till huvudämnet med stort h, då har man ytterligare försvagat lärarens ställning som 

kunskapsauktoritet” (Peter Wolodarski, Vilsna skolforskares sällskap, 17 april, DN Ledarsidan) 

Skribenten sätter pedagogik mot ämneskunskaper och begränsar pedagogikkunskapers betydelse 

genom att fastslå att ett sådant fokus begränsar lärares ämneskunskaper och därigenom 

kunskapsauktoritet. Ekvivalenskedjan ämneskunskaper – stärker lärares ställning – 

kunskapsauktoritet bildas och ämneskunskaper positioneras som centrala för läraridentiteten 

och lärares ställning. I följande citat, skrivet av en lärare på DN debatt, visar däremot något 

annat: 

”Jag är utbildad högstadielärare i matematik, fysik, biologi och kemi, men mitt huvudämne är 

faktiskt pedagogik. Jag förstår hur ungdomar resonerar och fungerar i grupp. Där har jag min 

yrkesstolthet och min kompetens.” (Fredrik Karlsson, Skolan blir bara bättre och bättre, 11 maj, 

DN Kultur) 

Här ställs istället pedagogisk kompetens framför ämneskunskaper men utan samma motsättning. 

Ekvivalenskedjan pedagogik – huvudämne – kompetens och yrkesstolthet bildas och vi ser 

alltså två kontrasterande bilder av ämneskunskapers hierarkiska plats i förhållande till pedagogik 

målas upp vilka inte är förenliga. Ämneskunskaper kan därigenom ses som en flytande signifikant 

till lärarkompetens då dess position i diskursen inte är fixerad. 

Sammanfattningsvis är ämneskunskapernas position i diskursen både självklar och 

omdiskuterad. Ämneskunskaper ses som en central del av läraridentiteten och förmodas ge 

läraren en auktoritet på sitt kunskapsområde och fungerar som en trygg bas att stå på i 

undervisningssamanhang. De lärare som saknar ämneskunskaper ses knappt som lärare vilket än 

mer cementerar bilden av ämneskunskaper som centrala för lärare. Dock är den hierarkiska 

relationen i förhållande till pedagogikkunskaper omtvistad.  
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5.2 Pedagogisk kompetens 

Det finns en stor bredd i synen på pedagogisk kompetens i debatten vilket gör den till en av de 

mer mångfacetterade kompetenser som konstrueras. Många debattörer ger exempel på hur de 

anser att god undervisning skall bedrivas och planeras och vad som då krävs av läraren. 

Didaktikgrenen av pedagogikfältet, och då främst den som rör undervisningsmetoder, tar en 

central plats i den pedagogiska kompetensen. Flertalet debattörer betonar att metodkännedom är 

central för god undervisning. I sitt tidigare citerade inlägg påbörjar Sigbrit Franke en utläggning 

om vad hon anser lärarutbildningen skall ge studenterna, hon fortsätter såhär: 

”[Lärarutbildningen skall ge] ett didaktiskt kunnande, som innehåller en bred metodkännedom och 

olika svar på frågor som rör konsten att undervisa; en bättre praktik, som gör det möjligt att under 

konstruktiv och sakkunnig vägledning själv pröva hur väl olika metoder fungerar i olika 

sammanhang.” (Sigbrit Franke, Katedern räddar inte skolan, 31 maj DN Kultur) 

Franke kopplar här metodik och didaktik till professionalism inom lärarkåren och hon anser 

dessa vara centrala delar i lärarutbildningen och etablerar på samma gång tecknet metodik som 

moment till didaktik. Flera delar hennes syn på metodkunskaper: 

”Experter som medverkar i rapporten betonar att den viktigaste faktorn för elevernas resultat är 

lärarnas undervisningsmetoder och kompetens.” (Per T Ohlsson, Läraren som försvann, 24 april, 

Sydsvenskan Opinion)  

Rapporten som Ohlsson här lyfter fram är en rapport från Skolverket om tänkbara orsaker till 

skolkrisen i vilken det slås fast att elevers resultat är avhängiga undervisningsmetoder och lärarnas 

kompetens. 

Vilka undervisningsmetoder som förespråkas uppges inte specifikt i debatten, den enda som 

återkommer och kan tolkas som en metod är ”katederundervisning”. Denna undervisningsform 

gillas av somliga debattörer och avskys av andra och det står en stor strid kring huruvida det 

borde förekomma mer av den i skolan eller inte. Något som däremot belyses är hur 

undervisningen skall byggas och vad den skall göra med eleverna. Maciej Zaremba tar i Sverige har 

slutat undervisa i ett samtal med Sten Arevik, universitetslektor i didaktik, upp hur en lektion bör se 

ut: 

”Av de tusentals lektioner [Sten Arevik] bevittnat var det bara var tionde som gjorde skäl för 

namnet, säger han. Där läraren hade en struktur och ett genomtänkt syfte med lektionen, 

gestaltade ett problem, lockade eleverna att pröva tankegångar, kittlade deras hjärnor.” (Zaremba, 

2011:87ff) 

Dessa nyckelord (syfte, struktur, att gestalta problem och låta eleverna pröva tankegångar) 

återkommer i andra artiklar: 
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”Om eleverna ges utmaningar och tränas att tänka själva, blir deras hjärna mindre som ett lager 

och mer som en verkstad.” (Fredrik Karlsson, Skolan blir bara bättre och bättre, 11 maj, DN 

Kultur) 

”[…] [läraren] har en genomtänkt struktur och har klart för sig syftet med sitt undervisningspass,  

är noga förberedd och problematiserar på ett engagerat och entusiasmerande sätt och får eleverna 

att nyfiket ställa egna frågor och att tänka till.” (Sigbrit Franke, Katedern räddar inte skolan, 31 maj 

DN Kultur,) 

Sammanfattningsvis ser vi här en bild av en lärare som har tydliga mål med sin undervisning och 

som bygger den utifrån tydliga strukturer och som gör välavvägda metodval. Pedagogisk 

kompetent som tecken i diskursen tar plats som en mästersignifikant i förhållande till 

nodalpunkten lärarkompetens. Som fastslogs i 5.1 ovan är dess inbördes relation till 

ämneskunskaper oklar, dess vikt i lärarkompetensen är däremot inte ifrågasatt.  

5.3 Den forskningskompetente läraren  

I Hem till skolan går Maciej Zaremba till hård attack mot lärarutbildningen och den forskning den 

lutar sig mot. I och med denna hårda attack väljer många debattörer att också ta ställning och 

uttala sig om forskningens relation till skolan och skolans verksamhet. Det finns en självklarhet i 

debatten kring att undervisning skall vara forskningsbelagd, dock går meningarna isär om vilken 

pedagogisk riktning som bör vara dominerande. Den enda som egentligen problematiserar detta 

är Sven-Eric Liedman som i sin artikel Samma slappa skolkritik världen runt identifierar en klassisk 

dikotomisk uppdelning mellan två pedagogiska forskningsgrenar, en uppdelning han förkastar: 

”Mot reformpedagogiken stod hela tiden förmedlingspedagogiken. Det är den som nu åter 

behärskar svensk skolpolitik och som i Zaremba har en vältalig förespråkare. […] 

Motsättningen mellan förmedlare och progressiva ter sig i dag helt ofruktbar.” (Sven-Eric 

Liedman, Samma slappa skolkritik världen runt, 27 april, DN Kultur) 

Denna dikotomi syns tydligt i debatten och många debattörer väljer sida i frågan, men hur ska då 

lärarna förhålla sig till denna tudelning? 

”Med de vetenskapliga, historiska och internationella perspektiv, som förutsätts genomsyra 

utbildningen, vaccineras de blivande lärarna samtidigt mot att okritiskt anamma olika pedagogiska 

modeflugor, och de ingjuts mod att göra sig hörda i kommande skoldebatter.” (Sigbrit Franke, 

Katedern räddar inte skolan, 31 maj DN Kultur,) 

I citatet ser vi att forskningsmedvetenhet hos läraren skall fungera som ett ”vaccin” mot 

pedagogiska modeflugor. Lärare ska därigenom vara väl insatta i det pedagogiska forskningsfältet 

och gör egna avvägningar och kritiskt bemöta nya pedagogiska tankar. Vi ser även att lärarna ges 

förtroende att själva bedöma och ta ställning i sådana här frågor. Det finns alltså en tillit till 

lärarnas egen förmåga och goda omdöme i relationen forskning och undervisning. Det är 
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intressant att lärarna i artikeln skall ”ingjutas mod” då Fredrik Svensson i sin artikel Skolan behöver 

inte fler pappersvändare i Aftonbladet skriver: 

”För att förbättra och förändra skolans inre arbete krävs handlingskraft och modiga lärare som kan 

skapa nya metoder för lärande, baserade på forskning och experimenterande.” (Fredrik Svensson, 

Skolan behöver inte fler pappersvändare, 14 maj, Aftonbladet Debatt) 

Även han skriver om att lärare behöver mod och att skolan behöver förändras inifrån. Han lyfter 

tanken på att lärarna själva behöver utveckla forskningsbaserade metoder och att experimentera i 

sin undervisning. Även här finns en tillit till att läraren själv kan tillgodogöra sig forskning och 

igenom detta utveckla sin egen undervisning. Eva-Lis Sirén tar det ett steg längre i sin artikel: 

”Lärare behöver genom egen forskning utveckla yrkets kunskap om vad som fungerar bäst.” (Eva-

Lis Sirén, Lärarna måste höja sina röster, 18 april, DN Ledarsidan) 

Hon betonar att lärare själva behöver forska och menar att forskning bedriven av lärare innebär 

förbättringar och utvecklingar av yrket. Att just lärare forskar är alltså viktigt då de närmar sig 

yrket från en annan vinkel.   

Sammanfattningsvis konstrueras i debatten en forskande lärare, som skall vara inläst på och 

kritisk mot nya forskningsrön samt utifrån egna efterforskningar och (akademisk) forskning 

utveckla sin egen undervisning. I debatten ses den forskande läraren som en självständig individ 

vilken har förtroende och självförtroende nog att själv navigera bland och förhålla sig till 

pedagogisk forskning. 

5.4 Läraren som estradör 

Några av de lärarkompetenser som framhävs i debatten är mer självklara. En av de mer oväntade 

är läraren som estradör. Maciej Zaremba skriver i sin sista artikel Det är ingen vacker syn – Så tog 

teknokraterna kommandot över skolan: 

”Jag anser att en arbetsgivare som vägrar inse att lärare är ett konstnärligt yrke (fyra timmar i 

direktsändning varje dag – och inför en publik som inte ens är där frivilligt) har straffat ut sig ur 

samtalet.” (Zaremba, 2011:115ff)  

Det finns tydliga paralleller mellan skådespelare – teater och lärare – undervisning i Zarembas 

artiklar. I citatet ovan är konstnärligheten kopplad till utförandet, alltså själva lektionen, och inte 

förarbetet, något som även stämmer in på debatten i övrigt. Åsa Beckman tar i sin artikel Slarva 

inte bort lärarna från DN-kultur upp samma citat från Zaremba och kommenterar det såhär: 

”Precis så är det. De flesta av oss tycker lite si och så om vår skolgång, men vi minns de där lärarna 

som hade det där oförklarliga som fick oss att lyssna. Därför är det så patetiskt med skolor som 

lockar med golfklubbor eller ridlektioner eller laptops eftersom det inget har med den konsten att 

göra.” (Åsa Beckman, Slarva inte bort lärarna, 23 maj, DN Kultur)  
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Beckman säger att det som gör att vi kommer ihåg lärare är att de behärskar ”konsten” att 

undervisa, att de är konstärliga lärare. De är lärarna som gjort avtryck och fått oss lyssna som vi 

minns och att skolor idag försöker locka elever med diverse utrustning istället för god 

undervisning är löjeväckande och patetiskt. Vi kan här säga att konstnärlighet innebär att 

levandegöra undervisning, något som i sig karaktäriserar bra lärare. Konstnärlighet är då en 

mästersignifikant till lärarkompetens genom denna koppling.  

Att undervisning kan väcka känslor och göra lektioner minnesvärda syns i Maciej Zaremba fjärde 

artikel Sverige har slutat undervisa – Så förlorade lärarna sitt yrke där han skriver om en svensklektion: 

”Det var helt enastående: genomtänkt, dramatiskt, drabbande. Vuxet tilltal, teaterdiktion, få ord 

men noga valda, och vilket gehör sen … hon uppfångade varje mumlande försök till ett svar. ’Ja, 

min herre?’ Ja, er reporter satt tårögd under en svensklektion. Den var en kärleksakt.” (Zaremba, 

2011:87ff)  

Här finns en tydlig koppling till teatervärlden genom orden dramatiskt, drabbande och 

teaterdiktion. Lärarens inkännande av eleverna genom sitt goda gehör för tankarna till 

improvisation och samspelet mellan publik och skådespelare, vilket är centralt inom den 

teaterkonsten.  Zaremba tar det ett steg längre i samma artikel: 

”Just därför intar läraryrket en unik position bland professioner. Det är det enda som är både 

konstnärligt och maktutövande på samma gång.” (Zaremba, 2011:87ff) 

Han skriver vidare att läraryrket är unikt i det att läraren utövar offentlig makt och därigenom har 

särskilt skydd i lagen. Detta samtidigt som de har ett visst mått av konstnärlig frihet vilken inte 

kan eller bör regleras men samtidigt åtnjuter ett starkt skydd i lagen då ”konsten utforskar okänd 

mark” (Zaremba, 2011:87ff).  

Sigbrit Franke tar även i sin artikel upp den konstnärliga biten av läraryrket: 

”Det är alltså en hel rad villkor för lärararbetet som behöver rättas till, om vi ska ge lärarna tid, lust 

och frihet att utöva konsten att vara lärare och att leda undervisningen på det aktiva och 

stimulerande sätt som väl både Björklund och Zaremba önskar?” (Sigbrit Franke, Katedern räddar 

inte skolan, 31 maj DN Kultur,) 

”[…] [lärarutbildningen ska ge] ett didaktiskt kunnande, som innehåller en bred metodkännedom 

och olika svar på frågor som rör konsten att undervisa[…]” (Sigbrit Franke, Katedern räddar inte 

skolan, 31 maj DN Kultur,) 

Här lyfts ”konsten att vara lärare” och ”konsten att undervisa” fram som viktiga delar av lärarens 

kompetens. Franke lyfter de konstarterna och menar att de är så viktiga att de ska ses som villkor 

för lärararbetet och att konsten därför skall beredas plats i lärarutbildningen. Precis som i flera 

andra kompetenser konstruerade i debatten finns här lärarens frihet och självständighet i 

förhållande till sitt yrke och yrkesutövande som ett genomgående tema. 
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I debatten över lag syns att den konstnärliga aspekten av läraryrket i huvudsak är kopplad till 

själva undervisningssituationen och lärarens jobb i klassrummet och inte planering eller 

förberedelse. Maciej Zaremba skriver i Så vandaliserade kommunen en skola: 

”Lärare är inte utbytbara hur som helst. Det är faktiskt ett konstnärligt yrke.” (Zaremba, 2011:13ff) 

Lärares konstnärlighet gör skillnad, menar Maciej Zaremba, och det är den som gör en lärares 

undervisning unik.    

Sammanfattningsvis konstrueras läraren som en estradör och lärarens konstnärliga egenskaper 

som komponenter i läraryrket genom att det är dessa som får lektionerna levande och 

minnesvärda. Ekvivalenskedjan estradöregenskaper – karaktäriserar bra lärare – levandegör 

undervisning kan ses som karaktäriserande för hur läraren som estradör konstrueras i debatten. 

”Konsten att undervisa” skiljer lärare åt i det att det är just en konst och förutsätter fria tyglar. Nu 

ska vi se närmare på just lärarens fria tyglar.  

5.5 Självständighet i lärarrollen 

Som tidigare nämnts är lärarens självständighet ett genomgående tema. Generellt tycker 

debattörerna att lärare inskränks i sitt yrkesutövande på grund av de många felbeslut som man 

menar tagits kring den svenska skolan. Lärare utmålas som hindrade av systemet där rektorer och 

kommuner tar ifrån dem resurser och förhindrar dem att utöva sitt yrke på bästa sätt genom 

principbeslut frånkopplade verkligheten. Detta går att jämföra med Shine (2012:208ff) om lärare 

som är maktlösa och inte kan påverka sin situation. Björn Wiman skriver i Finlands sak är inte vår 

när det gäller skolan – tyvärr: 

”Och nyckeln till den finska framgången tycks finnas i synen på just lärarna, som får ägna sig åt det 

de är bra på, nämligen att undervisa. De har färre lektioner i veckan och förlägger sin planering var 

och när de behagar.” (Björn Wiman: Finlands sak är inte vår när det gäller skolan – tyvärr, Björn 

Wiman, 10 april, DN Kultur) 

Wiman är en av dem som menar att lärarna lider av de senaste årens ökade administrativa börda 

och att detta går ut över lärarnas huvuduppgift – att undervisa. Finland är ett land som 

återkommer i debatten och Sveriges motgångar ställs ofta i kontrast till deras medgångar. Wiman 

menar här att de lyckats behålla sin höga nivå till viss del tack vare lärarnas frihet när det kommer 

till planering. Debattörerna har tillit till de svenska lärarna och pekar på ett regelsystem som 

inskränker lärarnas frihet och därigenom inte alls visar samma förtroende som de finska lärarna 

åtnjuter. I ledaren Vilsna skolforskares sällskap lyfter skribenten kommunens roll i relation till 

lärares självständighet.  
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”Om man som kommunpolitiker tvingar lärarna att registrera sin arbetstid och försämrar 

möjligheten att självständigt planera arbetet, då berövar man lärarna deras roll som skolans 

proffs.” (Peter Wolodarski, Vilsna skolforskares sällskap, 17 april, DN Ledarsidan) 

Skribenten kopplar här självständig planering av arbetet till lärarens roll på skolan och menar att 

lärare förlorar i auktoritet och status när de berövas självständighet. Här visas alltså det som 

behandlades ovan, att debattörerna har tillit till lärarna men pekar på ett system vilket inte har det. 

Vi ser alltså att självständighet bland lärare är eftersträvansvärt och debattörerna signalerar att 

lärare måste ges mer tillit och utrymme att själva bestämma över sin tid och undervisning.  

Utifrån de citat som tagits upp här kanske inte självständighet kan ses som en kompetens 

vilken är central för läraren. Dock blir helhetsbilden sådan om citaten från övriga kompetenser 

vilka berör lärares självständighet både direkt och indirekt tas i beaktande. Då framkommer 

bilden av en lärare som själv väljer metoder för undervisning, och själv utvecklar sådana metoder. 

En lärare som själv bestämmer när och var den planerar sitt arbete och som är självständig i 

förhållande till pedagogiska modeflugor och därigenom kritiskt väljer forskning att luta sin 

undervisning mot.  
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6 Diskussion 

Detta examensarbete har sökt studera den goda läraren, hur denne framställs i en debatt kring 

skolan och vilka kompetenser som i debatten framställas som centrala delar av lärarskapet. I 

följande diskussion söker jag avrunda men även sammankoppla examensarbetet med föreliggande 

forskning om läraren i media. Dock inleder jag med att återkoppla till den inledande 

forskningsfråga som ställdes:  

Vilka egenskaper och kompetenser konstrueras som viktiga för lärare att inneha i Maciej Zarembas 

artikelserie Hem till skolan och den påföljande debatten. 

Ur materialet har fem kompetenser sprungit vilka presenteras ovan. De skall inte, precis som 

Wiklund (2006) påpekar om sitt resultat, ses som beskrivningar av enskilda personer utan som 

delar av en helhet. Få genuint bärkraftiga slutsatser kan dras ur ett så avgränsat material och detta 

examensarbete kan som bäst skrapa på ytan i den komplexa frågan som rör om läraren och dess 

kompetenser. Dock kastar det ljus över en del intressanta saker såsom den antagonism som råder 

kring relationen mellan ämneskunskaper och pedagogisk kompetens.  

Ämneskunskaper inrättas i debatten som det som gör läraren till en god lärare, vilket Wiklund 

(2006:194) indikerar även syns i hennes material. På samma gång finns motkraften pedagogisk 

kompetens i debatten med fokus på metoder och vikten av syfte i undervisningen som enligt 

några debattörer är det viktigaste för god undervisning. Till pedagogisk kompetens skulle jag här 

även vilja koppla till läraren som estradör. Denna kompetens har kanske ingen direkt koppling till 

undervisningens syftesformulering men har väl med en lektions struktur och med metodval att 

göra. Precis som den pedagogiska kompetensen berör den alltså det som läraren gör i 

klassrummet. Winther Jörgensen & Philips (2000:55) kallar denna motsättning, eller kamp, för 

diskursiv antagonism vilket innebär att olika identiteter hindrar varandra. Här ställs lärares 

ämneskompetens mot deras pedagogiska kompetens då de båda positionerna ställer motstridiga 

krav på en lärares handlingar i samma terräng (Winther Jörgensen & Philips, 2000:55). Motsatsen 

till antagonism är hegemoni och vi kan säga att det finns en etablerad hegemoni kring att 

ämneskompetens och pedagogisk kompetens är de mest centrala av lärarkompetenserna. Dock 

finns en antagonism kring vilken som är den viktigaste. Ett exempel på hur denna antagonism tar 

sig uttryck i debatten är genom ordet katederundervisning och meningsutbytet kring det. 

Katederundervisning ses av Maciej Zaremba och Jan Björklund (som indirekt har plats i debatten 

i rollen som utbildningsminister) som den ultimata undervisningsmetoden, den är lärarcentrerad 

och ämneskunskapsförmedlande. Men de får mothugg, bland annat ifrån tungviktarna Sigbrit 

Franke och Sven-Eric Liedman, men även från yrkesverksamma läraren Fredrik Karlsson. De 
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uttrycker att katederundervisning lutar sig mot en förlegad kunskapssyn som inte tar hänsyn till 

diskussionens kraft och hur människan lär sig bäst. Det går inte att säga att någon av sidorna har 

mer rätt eller fel än den andra men intressant är det att hela debatten kristalliseras i ett ord, 

katederundervisning, och att detta även tar sig uttryck i den aspekt av debatten som här studerats.  

En annan intressant aspekt är tanken om den självständiga läraren. Det råder enighet i 

debatten kring att lärare skall vara, och behöver vara, självständiga i sitt yrkesutövande. Bilden av 

en oflexibel skolorganisation som arbetar emot lärarna och försämrar undervisningskvaliteten 

konstrueras i debatten. Denna positionering av läraren som maktlös och som någon som inte kan 

påverka sin situation har även observerats av Shine (2012) i sitt material. Även Wiklund 

(2006:181) ser samma konstruktion av lärarna i sitt material och kallar det en David och Goliat-

positionering där den professionella läraren är David som uppfyller sitt uppdrag trots stort 

motstånd. Debattörerna vädjar genom denna retorik till politiker och makthavare att lätta på 

lärarnas börda, göra dem mer självständiga, och därigenom visa mer tillit till lärare och deras 

förmåga så att de har tid att vara lärare.  

Skolan utvecklas ständigt för att hålla jämna steg med samhället och för att på bästa sätt 

förbereda unga människor för livet. Somliga menar att den svenska skolan just nu ligger efter i 

den utvecklingen och andra menar att Sverige aldrig haft en så bra skola och att PISA-mätningar 

tittar på fel saker. Oavsätt hur man ser på saken kommer skolan förhoppningsvis alltid engagera 

och skapa debatt och vad debatten än handlar om så kommer den kompetenta läraren vara en 

viktig komponent.  
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8 Appendix 

8.1 Artiklar 

Datum Tidning Namn Skribent Refererad i 

uppsatsen 

06-apr DN Ledarsidan Den glömda läraren Ledare - 

10-apr DN Kultur Björn Wiman: Finlands 

sak är inte vår när det 

gäller skolan – tyvärr 

Björn Wiman, 

Kulturchef på DN 

Ja 

13-apr DN Ledarsidan Forskarnas skolsvek Ledare Ja 

15-apr DN Förstasidan 

Politik 

Reformerna måste 

granskas 

Kristoffer Örstadius, 

Nyhetsreporter DN 

- 

17-apr DN Ledarsidan Vilsna skolforskares 

sällskap 

Peter Wolodarski,  

Journalist 

Ja 

17-apr SvD Ledarsidan Säg ”mössa” och 

samtalet upphör 

PJ Anders Linder, 

Politisk chefredaktör på SvD 

- 

18-apr DN Ledarsidan Eva-Lis Sirén: Lärarna 

måste höja sina röster 

Eva-Lis Sirén, 

Förbundsordförande för 

lärarförbundet 

Ja 

 

19-apr DN Ledarsidan I vägen för lärandet  Hans Bergström,  

statsvetare och journalist 

- 

24-apr Sydsvenskan 

Opinion 

Läraren som försvann Per T Ohlsson, 

Journalist och politisk 

krönikör 

Ja 

27-apr DN Kulturdebatt Samma slappa skolkritik 

världen runt 

Sven-Eric Liedman, 

Idéhistoriker 

Ja 

11-maj DN Kulturdebatt Skolan blir bara bättre 

och bättre 

Fredrik Karlsson, Lärare Ja 

14-maj Aftonbladet 

Debatt 

Skolan behöver inte fler 

pappersvändare  

Fredrik Svensson, F.d. rektor 

och grundare av 

rektorsakademien 

Ja 

23-maj DN Kulturdebatt Slarva inte bort lärarna Åsa Beckman, 

Litteraturkritiker 

Ja 

30-maj GT Ledarsidan Den viktiga skoldebatten Anders Carlberg, Ersättare 

(FP) kommunfullmäktige i 

Göteborg 

- 

31-maj DN Kulturdebatt Katedern räddar inte 

skolan 

Sigbrit Franke, 

Professor i pedagogik, f.d. 

chef för högskoleverket 

Ja 

 


