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Sammanfattning 

Syftet med studien var att, med hjälp av kritisk diskursanalys, undersöka och jämföra hur 

matematiklyftet omtalades i Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets medlemstidningar 

under 2012. Det empiriska materialet bestod av tre artiklar och ett remissyttrande från Lärarnas 

Riksförbund och fyra artiklar från Lärarförbundet, vilka alla analyserades utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell. 

Undersökningen visar att respektive fackförbund omtalade Matematiklyftet på ett 

liknande sätt. I materialet från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gjordes 

hänvisningar till regeringen, Skolverket och/eller andra politiskt engagerade personer och 

myndighetspersoner. Reformen omtalades också i relation till lärarnas yrkesprofessionalitet. 

Därutöver omnämndes Matematiklyftet i samband med matematikundervisningen, elevresultat, 

internationella jämförelser och ekonomiska resurser. Vad gäller dessa sammanhang skiljde det 

sig dock hur de var fördelade mellan de olika artiklarna och remissyttrandet. I Lärarförbundets 

artiklar var de jämnare fördelade över de olika artiklarna, medan artiklarna och remissyttrandet 

från Lärarnas Riksförbunds erbjöd en större spridning. En liknande slutsats drogs vad gäller 

analysen av förekomsten av modala uttryck. Materialet från Lärarnas Riksförbund har en större 

variation, medan Lärarförbundets artiklar erbjuder i en liknande variation inom de flesta 

artiklarna. 
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Inledning 

Vi som skriver det här arbetet började studera på lärarprogrammet vid Uppsala universitet i 

januari 2012. Därmed kommer vi att vara den andra årskullen studenter som tar examen från 

den nya lärarutbildningen. Våra studier började således vid en tid då flera utbildningsreformer 

initierades, såsom lärarlegitimationen, den nya läroplanen och Matematiklyftet. Genom 

universitetet, VFU-platser och media har vi tagit del av debatterna kring reformerna, och det 

känns som en spännande tid att börja vårt yrkesliv mitt i denna brytningstid. I den här uppsatsen 

vill vi undersöka hur de två fackförbunden, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, ställde 

sig till en av dessa omställningar som påbörjades under 2012, nämligen Matematiklyftet. Vi har 

båda kommit i kontakt med reformen under våra VFU-perioder, vilket initialt var anledningen 

till att vi valde att undersöka den. Under utbildningens gång har vi också allt mer börjat att 

intressera oss för fackförbundens funktion och inflytande, speciellt nu när någon av dessa 

fackförbund snart ska få representera våra intressen i arbetslivet. Samtidigt som fackförbundens 

uppgift är att företräda oss och våra lärarkollegor, har de också sina egna målsättningar och sin 

egen agenda. Vi är av uppfattningen att det här skulle kunna påverka hur Matematematiklyftet 

omtalas och därmed att det kan få konsekvenser för hur lärarkåren tar till sig reformen. I år ska 

denna miljonsatsning utvärderas, vilket i framtiden kommer att ge oss möjligheten att jämföra 

den initiala reaktionen med det summerade omdömet av reformen. 

Den huvudsakliga uppdelningen mellan oss som har skrivit uppsatsen har gällt analysen 

av empirin. Emilia har analyserat tre artiklar och ett remissyttrande från Lärarnas Riksförbund, 

medan Ingela har analyserat fyra artiklar från Lärarförbundet. Utöver detta har viss 

ansvarsfördelning skett när det gäller bakgrund, teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Emilia har ansvarat för bakgrunden, redogörelsen för Morawskis 

läroplanskonstruktioner samt den tidigare forskningen rörande mediala texter. Ingela har istället 

ansvarat för teorierna rörande socialkonstruktionism och (kritisk) diskursanalys samt den 

tidigare forskningen beträffande lärarfack i samband med skolreformer. Alla beslut har dock 

tagits gemensamt.  

Avslutningsvis vill vi tacka Jenny Wiksten Folkeryd för hjälpen vi fick då vi märkte att 

våra kunskaper inom grammatiken inte räckte till för vår analys. Vi vill även tacka Lars Madej 

för handledningen vi fått och optimismen han uppvisat från början till slutet av arbetet med 

uppsatsen.   
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Bakgrund 

I detta kapitel berörs kort reformer som har skett i svensk skola under 1990-talet och fram tills 

idag, inklusive Matematiklyftet som utgör en av de senare reformerna. Dessutom berörs 

internationella mätningar, vilka idag anses påverka skolpolitiken och ligga till grund för olika 

reformer. Därefter följer en beskrivning av de idag verksamma fackförbunden som riktar sig 

till lärare. Förbunden har haft meningsskiljaktigheter under de senaste 25 åren, men de har 

också slutit sig samman för att arbeta mot gemensamma mål.  

Reformer i det svenska skolsystemet 

I början av 1990-talet gick skolsystemet i Sverige från att vara centraliserat och statligt styrt till 

att vara decentraliserat och kommunalt styrt (Stenlås, 2009, s. 41, 51). Stenlås (ibid.) menar att 

det här var början till en period som har präglats av en mängd olika reformer, vilken har fortsatt 

ända in på 2000-talet. Ett axplock av de reformer som har skett sedan början av 90-talet är att 

utbildningssystemet har gått från att vara regelstyrt till att vara målstyrt, friskolereformen har 

gjort skolan mer marknadsorienterad samt att lärarutbildningen har förändrats vid ett flertal 

tillfällen (ibid., s. 10).  

Internationella prov konstruerade av organisationerna OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) och IEA (The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) har under 2000-talet omnämnts som en av de viktigaste 

anledningarna till olika reformer i svensk skola (Jakobsson, 2013, s. 5). Detta är dock inte unikt 

för svensk skolpolitik och svenska utbildningsreformer (Grek, 2009, s. 24). Grek (2009) har 

forskat kring OECDs inflytande över Europeisk skolpolitik och menar att OECD har påverkan 

på nationell, europeisk samt internationell utbildningspolitik utan att för den delen sitta på något 

stort ekonomiskt inflytande. Författaren menar vidare att anledningen till det här är en politisk 

trend som går ut på att reformer byggs på vetenskapligt mätbara fakta, vilket gör att OECDs 

prov tjänar ett syfte.  

En reform som har skett på senare tid i svensk skola, med bakgrund i bland annat 

internationella mätningar, är Matematiklyftet (Utbildningsdepartementet, 2012). År 2012 togs 

ett regeringsbeslut om en satsning på fortbildning för lärare, i syfte att höja kvaliteten på 

matematikundervisningen i svenska skolor (ibid.). Satsningen skulle gälla både grundskolan 

och gymnasiet med start samma år. Bakgrunden till beslutet var elevers sjunkande resultat i 
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internationella mätningar, det vill säga prov konstruerade av OECD samt IEA. Det här, sa 

Utbildningsdepartementet, gjorde Sverige mindre konkurrenskraftigt i internationella 

sammanhang. Regerinsbeslutet hänvisade vidare till en granskning som Skolinspektionen gjort 

vad gäller matematikundervisningen, vilken kom fram till att undervisningen till största del 

bestod av enskilt arbete. Skolinspektionen konstaterade att detta påverkade elevernas förståelse 

för ämnet negativt. Därmed var ett syfte med Matematiklyftet att ge lärare som undervisade i 

matematik verktyg att använda i undervisningen. Regeringsbeslutet innehöll också ett krav på 

att kollegialt lärande skulle vara ramen för fortbildningen. Forskning visade nämligen att detta 

var en fördelaktig metod för att göra fortbildningen framgångsrik. Utformningen av 

fortbildningen skulle ledas av NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) tillsammans 

med IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) samt lärare och 

lärarutbildare med koppling till universiteten. Matematiklyftet, eller Mattelyftet som det också 

kan kallas, fick en budget på 649 miljoner och ett år för utvärdering 2016. 

Fackföreningar i Sverige  

Internationellt sett, är Sverige ett av de länder som har den högsta fackliga organisationsgraden, 

det vill säga andelen löntagare som är anslutna till en facklig organisation (Kjellberg, 2013, s. 

39). Svenska fackförbund har även en relativt hög politisk påverkan, vilket bland annat beror 

på det höga medlemsantalet men även på lagar kring arbetsrätt, kollektivavtal och partsreglering 

(ibid., 2013, s. 41f). De som berörs av olika regeringsärenden har rätt att kommentera dem 

(Regeringskansliet, 2009). Det här gäller även för lärarfacken, som via remissutlåtanden kan 

uttrycka sina åsikter rörande förslag till regeringsbeslut (Lilja, 2014b, s. 55). 

Historiskt har det funnits flera intresseföreningar för olika lärargrupper men verksamma 

idag är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet (Ringarp, 2011, s. 359ff). Lärarnas 

Riksförbund bytte år 1964 namn från Läroverkslärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är 

sedan 1990 en sammanslagning av Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet.  

Därmed kommer dagens lärarfack från olika traditioner. Lärarnas Riksförbund, som 

härstammar från Läroverkslärarnas Riksförbund, var en sammanslutning av lärare från 

läroverken. Historiskt har de använt sig av den professionella strategin att begränsa 

medlemskap i förbundet för att höja statusen på läraryrket. För att bli medlem i Lärarnas 

Riksförbund idag krävs lärarutbildning. Personal från skolledningen kan inte bli medlemmar 

eftersom de sägs representera arbetsgivarsidan. Lärarförbundet, som har sitt ursprung i 
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intresseföreningar för folkskollärare och småskollärare, tillåter däremot all skolpersonal att bli 

medlemmar i förbundet, även den personal som saknar lärarutbildning. Detta härstammar från 

att förbundet förr satsade på att utjämna skillnader mellan de forna småskole-, folkskole- och 

läroverkslärarna med hjälp av fackliga strategier. Det innebär exempelvis att tillåta samtliga 

lärare att bli medlemmar för att utöka sitt medlemsantal. Dock har de, likt Lärarnas 

Riksförbund, till viss del även ägnat sig åt professionella strategier. Lärarförbundet var år 2014 

störst med 232 000 medlemmar (Lärarförbundet, 2015) och Lärarnas Riksförbund hade år 2015 

något under 90 000 medlemmar (Lärarnas Riksförbund, 2015). 

Utöver vilka som har rätt att ansluta sig till respektive förbund, har Lärarnas Riksförbund 

och Lärarförbundet många gånger haft skilda åsikter vad gäller reformer av utbildningssystemet 

(Ringarp, 2011, s. 369f). När regeringen föreslog en decentraliserad skola satte sig båda 

fackförbunden initialt emot det, men med förhoppningar om höjda löner ändrade sig de två 

förbunden som idag utgör Lärarförbundet. Sveriges Lärarförbund och Svenska 

Facklärarförbundet hade under en längre tid haft höjda löner som hjärtefråga, då förbundens 

medlemmar kom från yrkesgrupper som länge hade haft lägre löner än medlemmarna i Lärarnas 

Riksförbund. Lärarnas Riksförbund fortsatte att sätta sig emot förslaget med anledningen att en 

decentraliserad skola skulle minska lärarnas status samt att de ansåg att högre löner för lärare i 

låg- och mellanstadiet skulle sänka statusen för högstadie- och gymnasielärarna. Trots kritiken 

från Lärarnas Riksförbund genomfördes ändå reformen om en decentraliserad skola. Relationen 

mellan fackförbunden har således präglats av meningsskiljaktigheter. Sedan 1993 finns dock 

Lärarnas Samverkansråd, som för samman Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i frågor 

som rör avtalsrätten, till exempel lön och arbetstider (Lärarnas Historia, 2010).  

Mot bakgrund av de omständigheter som beskrivs ovan är det relevant att undersöka hur 

fackförbunden ställde sig till Matematiklyftet i samband med dess införande. Hur omtalades 

reformen av Lärarnas Riksförbund respektive Lärarförbundet? Skilde sig deras uppfattningar 

om Matematiklyftet åt eller inte?  
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Tidigare forskning 

Både Sjöberg (2011) och Lilja (2014b) har ägnat sin forskning eller delar av den till att 

undersöka lärarfack i relation till utbildningsreformer och policypraktiker. Däremot skiljer sig 

undersökningsobjekten och syftet med deras respektive undersökningar. Sjöbergs (ibid., s. 15, 

20) övergripande syfte var att, utifrån ett delvis diskursivt ramverk, undersöka hur lärare och 

elever representeras i olika policytexter. I en av de fyra delstudierna som bygger upp 

författarens avhandling, jämför hon statliga texter med texter från Lärarförbundet (ibid., s.65f; 

Sjöberg, 2010). Delstudiens syfte var att, under två tidsperioder, 1995-2000 och 2007-2008, 

undersöka hur de ovannämnda aktörerna talar om den professionella läraren. Lilja (2014b, s. 

55) har istället, genom en tolkande textanalys, studerat Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds remissyttranden vad gäller två reformer, närmare bestämt införandet av 

lärarlegitimationen och den nya lärarutbildningen. I en av de tre delstudierna, har även 

fackförbundens visioner och olika debattartiklar analyserats (ibid., s. 55f; Lilja, 2014a). Syftet 

med författarens avhandling var att, utifrån fackförbundens reaktion på de två reformerna, 

analysera och problematisera hur professionaliseringsbegreppet används (Lilja, 2014b, s. 17f). 

Sjöberg (2011, s. 65f; 2010) och Lilja (2014b, s. 115) visar på likheter i deras resultat. 

Båda författarna kommer fram till att de aktörer som undersökts använder sig av en liknande 

retorik, även om de har sina egna målsättningar och menar olika saker med det de säger. 

Sjöbergs (2011, s.65f; 2010) studie visar att talet i texterna från Lärarförbundet, under båda 

tidsperioderna, ligger i linje med det som sägs i texterna från statligt håll, även om de två 

aktörerna inte delar samma agenda. Däremot har talet kring den professionella läraren förändras 

mellan de två tidsperioderna. Från ett tal där lärarna själva ska vara huvudaktörer i denna jakt 

på professionalitet (till exempel genom passande personlighet och positiv attityd samt 

Lärarförbundets kampanj ’Lärarna lyfter Sverige’), till att även inkludera ett tal där yttre 

performativa faktorer spelar in (till exempel olika kontrollinstrument och en önskan om 

lärarlegitimation). Det faktum att talet från både statligt och fackligt håll överensstämmer med 

varandra menar Sjöberg (2011, s. 66) ”[…] medförde att det diskursiva trycket på lärarna blev 

extra intensivt”, det vill säga att påverkan på lärarna blev extra stort.  

Lilja (2014b, s. 115) kommer fram till att de två fackförbunden använder sig av en 

liknande retorik, samtidigt som de i grunden är mycket olika varandra. Båda fackförbunden 

talar om professionalisering av lärare för att argumentera för och emot olika reformer. Däremot 

menar fackförbunden olika saker med detta tal. Exempelvis menar Lärarförbundet att den nya 
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lärarutbildningen skulle innebära negativa konsekvenser för professionaliseringen av lärare, 

medan Lärarnas Riksförbund anser det omvända. Författaren menar vidare att skillnaderna i 

fackförbundens åsikter grundar sig i en oenighet vad gäller lärares egentliga kunskapsbas (ibid., 

s.111f). För Lärarförbundet utgör didaktiken lärares egentliga kunskapsbas, något de menar är 

gemensamt för alla lärare. För Lärarnas Riksförbund är det istället specifika ämneskunskaper 

som bildar lärares egentliga kunskapsbas, vilket inte är samma för alla lärare. Denna skillnad i 

åsikter kopplar författaren till fackförbundens olika historiska rötter.  

Piazza (2014), Thomas (2010) och Cohen (2010) är tre forskare som har använt sig av 

metoden och teorin kritisk diskursanalys för att analysera mediala texter. Samtliga forskare har 

dessutom utgått från artiklar från nyhetstidningar. Piazza har dock även använt sig av intervjuer 

och annat publicerat material från tongivande aktörer inom skolan, inklusive fackförbund. 

Resultatet från intervjuerna har sedan använts för att jämföras med resultatet från analysen av 

nyhetsartiklarna. Även Thomas använder en intervju i sin undersökning, men med syftet att 

stärka sin analys av artiklarna.  

De tre forskarnas undersökningar har också liknande syften, i och med att de alla ämnade 

undersöka på vilket sätt media porträtterar skolan. Piazza (2014) undersökte på vilket sätt media 

porträtterar de olika aktörerna inför, under samt efter införandet av en reform i delstaten 

Massachusetts i USA. Författaren undersökte också hur medias rapportering förändrades över 

tid. Genom intervjuer och skriftliga utlåtanden undersökte han dessutom om medias bild av 

aktörerna överensstämde med aktörernas egna utlåtanden. Undersökningen visade att medias 

bild av aktörerna skilde sig från vad de själva gav uttryck för. Piazza menar att media fungerar 

som ett verktyg för att se vilka rådande uppfattningar som existerar hos allmänheten. 

Skillnaderna mellan medias rapportering och aktörernas egna uppfattningar beror därmed på 

populistiska föreställningar som media använder sig av för att kunna relatera till läsarna. Dock 

går det inte att utesluta att skillnaden även kan bero på medias behov av sensationer för att sälja 

tidningar.  

I kontrast till Piazza (2014), kommer Thomas (2010) fram till det omvända. Hon menar 

att det är media som formar den allmänna uppfattningen istället för att reproducera den. Hennes 

resultat bygger på en analys av två sammanhängande artiklar, där den ena artikeln efterfrågar 

föräldrarnas åsikter kring deras barns skola, medan den andra artikeln redogör för de svar de 

fick. Thomas menar att journalisternas förförståelse av skolan påverkade på vilket sätt de ställde 

frågorna till föräldrarna. Det, i sin tur, påverkade vilka svar de fick. Hon menar även att artikeln 

som redogör för föräldrarnas svar, i slutändan även kommer att påverka andra läsares bild av 
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skolan. Den kris som råder i det australiensiska skolsystemet är således en produkt av media, 

menar hon.  

Cohen (2010) anser att lärare sällan nämns explicit i media. Det kom författaren fram till 

när hon analyserade hur en lokaltidning i Chicago under en tvåårsperiod beskrev lärare i sina 

artiklar. Cohen använder begreppet social language, istället för diskurs, för att beskriva på vilka 

sätt som lärarna framställs i artiklarna. Social language utgörs av den kunskap som existerar i 

kollektivet och som både reproduceras och skapas i media men även i andra sociala 

sammanhang. De två teman som framträder i författarens analys är ”accountability” och 

”caring”. ”Accountability”, som är det vanligast förekommande temat, beskriver lärarna som 

passiva i jämförelse med institutionerna de arbetar i och för. Artiklarna innehöll då tal om 

bedömning, måluppfyllelse och statistik. I temat ”caring” beskrivs läraren som individ och stort 

fokus ligger på kontexten som läraren undervisar i. Sammanfattningsvis visar Cohens resultat 

att media är delaktiga i att skapa en bild av lärare som passiva mottagare utan auktoritet över 

sitt arbete.     
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Teoretiska utgångspunkter 

För att besvara syftet (se nedan) kommer vi att använda oss av en form av diskursanalys, 

närmare bestämt kritisk diskursanalys. Diskursanalys utgör inte bara en analysmetod, utan den 

inbegriper också ett teoretiskt ramverk (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). Metod och 

teori är således sammanlänkade i en helhet, och i vissa avseenden är det svårt att separera de 

två. Det här teoretiska kapitlet försöker ge en övergripande bild av vad diskurs och (kritisk) 

diskursanalys innebär, vilka teoretiska resonemang kritisk diskursanalys grundar sig i, samt 

några centrala begrepp. Teoriavsnittet avslutas sedan med en presentation av Morawskis (2010) 

läroplanskonstruktioner, som utgör ett ramverk för hur vi förstår den kritiska diskursanalysen i 

relation till vårt material. I metodkapitlet kommer sedan de teoretiska utgångspunkterna sättas 

in i undersökningskontexten, det vill säga hur vi konkret kommer att använda oss av kritisk 

diskursanalys för att besvara vårt syfte. 

Diskursanalys och socialkonstruktionism 

Det diskursanalytiska fältet är inte ett enhetligt område (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

7). Även om det kan finnas vissa gemensamma inslag, har olika personer utvecklat olika idéer 

om vad en diskurs är och vad det innebär att använda sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt 

vid undersökningar. Winter Jørgensen & Phillips (ibid., s. 7) erbjuder dock en generell 

definition vad gäller diskursbegreppet: ”[…] en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)”. En längre redogörelse för diskursbegreppet kommer 

nedan, i samband med genomgången av kritisk diskursanalys, som är den valda teorin/metoden 

för den här undersökningen. 

Kritisk diskursanalys grundar sig i socialkonstruktionistisk teori (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 11). Socialkonstruktionismen utgör ett mångdisciplinärt fält som influerats av 

bland annat sociologin, psykologin och lingvistiken (Burr, 1995, s. 1f). Ibland används termen 

konstruktivism synonymt med konstruktionism. Burr (ibid., s. 2), som i sin tur hänvisar till 

Gergen, menar dock att det är bättre att använda sig av konstruktionistbegreppet eftersom 

konstruktivismen även kan kopplas samman med Piaget och hans idéer. Burr (ibid., s. 2ff) 

menar vidare att det inte finns en enda beskrivning av socialkonstruktionismen som inbegriper 

alla de personer och angreppssätt som tillhör fältet. Däremot erbjuder hon några antaganden, 

som förenar det. För det första, kunskap är subjektiv. Det går inte att genom observationer säga 
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något om hur någonting är, endast hur vi uppfattar att det är. För det andra, hur vi uppfattar att 

någonting är, är historiskt och kulturellt betingat. För det tredje, kunskap skapas i interaktion 

mellan människor, och då framförallt genom språket. Slutligen, den kunskap som skapas 

gemensamt mellan människor får konsekvenser för vårt handlande, där vissa ageranden 

premieras och andra är otänkbara. 

Kritisk diskursanalys 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 66) använder Fairclough termen ”kritisk 

diskursanalys” på två olika sätt, dels för att benämna den teori och metod han själv har 

konstruerat, dels som ett samlingsnamn för olika angreppssätt inom det kritisk-

diskursanalytiska fältet. En djupare redogörelse för vad som skiljer dessa angreppssätt åt faller 

dock utanför omfattningen av den här uppsatsen. Däremot har Winther Jørgensen och Phillips 

(ibid., s. 67ff), med utgångspunkt i Fairclough och Wodak, sammanfattat några gemensamma 

drag. Samhället har både en lingvistisk och icke-lingvistisk dimension och vid kritisk 

diskursanalys är det den förstnämnda dimensionen som fokuseras. Det är således den 

lingvistiska dimensionen som menas vid tal om diskurser. Diskurs inkluderar här skriven text, 

tal och andra semiotiska uttryck såsom exempelvis bilder. Det är genom produktion och 

konsumtion av texter (diskursiv praktik), vilken den sociala praktiken reproduceras eller 

förändras. Samtidigt är diskurser också en spegling av den sociala praktiken. Diskurser och den 

sociala praktiken står i ett dialektiskt förhållande till varandra, det vill säga diskurser är både 

konstituerande och konstituerad. En kritisk diskursanalys av språket sker följaktligen inte 

isolerat utan i ett socialt sammanhang. En annan viktig aspekt vad gäller kritisk diskursanalys 

är maktaspekten. Samtidigt som diskurser konstituerar och konstitueras av de sociala praktiker 

de är en del av, är de också med och bidrar till att ojämlika maktförhållanden uppstår och 

fortplantas. Ett viktigt syfte med kritisk diskursanalys är just den kritiska delen. Kritisk 

diskursanalys ämnar synliggöra dessa ojämlika maktförhållanden för att i slutändan kunna bidra 

till social förändring. 

  



 

 

14 

 

 

Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs tredimensionella modell (se Figur 1) består, likt namnet antyder, av tre 

dimensioner, nämligen text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 74f). Varje kommunikativ händelse har dessa dimensioner. En kommunikativ händelse 

kan exempelvis vara en tidningsartikel, en intervju eller en film (ibid., s. 73).  

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (1992, s. 73) 

Text 

Vid en analys utifrån dimensionen text, är det den kommunikativa händelsens lingvistiska 

egenskaper som undersöks, såsom exempelvis grammatik och vokabulär (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 74f). Tillsammans skapar dessa egenskaper språkligt olika diskurstyper. 

Diskurstyper består av diskurser och genrer (ibid., s. 73). Fairclough (1992, s. 232) menar dock 

att denna uppdelning inte är nödvändig, utan att det räcker att använda sig av det mer generella 

begreppet diskurstyp. Denna begränsning är också något vi har valt att göra för den här 

undersökningen, eftersom den kritiska diskursanalysen redan innebär en ”begreppsexplosion” 

som det är (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70).  

Den lingvistiska egenskap som kommer att undersökas i den här studien är modalitet 

(Fairclough, 1992, s. 158f, 236). Förekomsten av modalitet i en text ger uttryck för i vilken grad 

det är troligt att författaren av texten ställer sig bakom innehållet i det hen exempelvis har sagt 

eller skrivit. Författaren kan helt ställa sig bakom innehållet (’jorden är rund’) eller inte alls 

göra det (’jorden är inte rund’). Däremellan finns det en variation av engagemang till innehållet 
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som kan uttryckas genom modalitet (’jorden är kanske/förmodligen/förhoppningsvis rund’). De 

modala uttrycken är många och kan exempelvis utgöras av modala hjälpverb (måste, kan, 

borde), modus (är, har, visar, påstår) och adverb/adjektiv (definitivt, möjligt, uppenbart). 

Diskursiv praktik 

Analysen utifrån dimensionen diskursiv praktik innebär en undersökning av den 

kommunikativa händelsens produktions- och konsumtionsförhållanden (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 75). På vilket sätt och i vilken grad använder sig författaren av rådande 

diskurstyper vid produktionen av texten och hur använder sig mottagaren av rådande 

diskurstyper vid konsumtionen (tolkningen) av den? Två begrepp som vidare kan användas i 

denna analys är intertextualitet och interdiskursivitet (Fairclough, 1992, s. 232). Intertextualitet 

är ett uttryck för det faktum att kommunikativa händelser bygger på varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77f). Kommunikativa händelser skapas inte i ett vakuum, utan 

påverkas av och påverkar historien. Det kan exempelvis röra sig om att kommunikativa 

händelser uttryckligen hänvisar till andra kommunikativa händelser. Interdiskursivitet är ”[…] 

en mer abstrakt typ av intertextualitet […]” och handlar istället om att, i kommunikativa 

händelser, se samband mellan olika diskurstyper (Björkvall, 2012, s. 333f). 

Social praktik 

I dimensionen social praktik sätts föregående dimensioner, text och diskursiv praktik, in i ett 

större sammanhang, det vill säga den sociala praktik de är en del av (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 90). Hur påverkar och påverkas den diskursiva praktiken av de kommunikativa 

händelsernas lingvistiska uppbyggnad och på vilket sätt påverkar och påverkas den av den 

sociala praktiken (ibid., s. 75)?  Reproduceras den existerande diskursordningen eller utmanas 

den? En diskursordning är detsamma som ”summan av de diskurstyper som används inom en 

social institution eller en social domän” (ibid., s. 73).  

En uppenbar svårighet med att analysera en specifik diskursordning och dess innehavande 

diskurstyper, är att avgöra vad som ska räknas som diskurstyp/diskursordning. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 137) ger ett förslag på hur denna problematik kan hanteras. 

Författarna föreslår att diskursbegreppet i större utsträckning används som ett analytiskt 

verktyg, det vill säga att forskaren själv konstruerar de diskurstyper och den diskursordning hen 

vill undersöka. I denna process kan man ta hjälp av sekundärlitteratur, men det är samtidigt 
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viktigt att anpassa sig efter materialet. För denna studie vänder vi oss till Morawski (2010) och 

hans läroplanskonstruktioner. 

Morawskis läroplankonstruktioner 

Morawski (2010) använder sig av begreppen innehållsfokuserad, resultatfokuserad och 

processtyrd läroplan. Författaren har analyserat lärare och elevers frihet respektive statens 

kontroll med hjälp av de tre läroplanskonstruktionerna (ibid, s. 11ff). Dock poängterar han att 

frihet och kontroll inte existerar var för sig utan oftast samexisterar. Beroende på vilket 

perspektiv som utgås ifrån, kan frihet och kontroll synliggöras i samtliga läroplaner.  

I en innehållsfokuserad läroplan är den objektiva vetenskapen målet med skolans 

undervisning (Morawski, 2010, s. 92). Detta tar sig inte bara uttryck genom innehållet i 

läroplanen utan även genom utförliga beskrivningar av lektionernas innehåll, hur många timmar 

i veckan respektive ämne bör tilldelas, bilagor samt rekommenderat läromedel. Morawski (ibid, 

s. 93) menar dock att bakom det som framställs som objektiva sanningar i läroplanen finns det 

kompromisser från flera beslutsfattare. Läraren och eleven har inte någon större makt över 

undervisningens mål och innehåll i den innehållsfokuserade läroplanen, utan deras roll är 

istället att se till att det som står skrivet i läroplanen genomförs.  

Den andra läroplanskonstruktionen är den resultatfokuserade (Morawski, 2010, s. 96). I 

den resultatfokuserade läroplanen är bedömningen och målet med undervisningen likvärdiga. 

För att undervisningen ska vara framgångsrik ska det vara möjligt att bedöma ifall eleverna har 

uppnått målen. Lärare och elev kan välja metod för undervisningen så länge det går att bedöma 

samt leder mot de mål som står utskrivna i läroplanen.  

Den tredje läroplanskonstruktionen, den processtyrda, utgår från tanken att eleverna 

själva ska vara delaktiga i utformningen undervisningen (Morawski, 2010, s. 98ff). Därmed är 

målet att skolans arbetssätt ska demokratiseras. Detta sker dock genom statligt kontrollerade 

riktlinjer som berättar och definierar vad det innebär.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, med hjälp av kritisk diskursanalys, undersöka och jämföra hur 

Matematiklyftet omtalas i Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets medlemstidningar under 

2012. Ur syftet har sedan följande frågeställningar formulerats: 

 Vilken diskursordning ger respektive fackförbund uttryck för i sina medlemstidningar 

under 2012 gällande Matematiklyftet? 

 

 Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan fackförbunden vad gäller den 

diskursordning som respektive fackförbund ger uttryck för i sina medlemstidningar 

under 2012 gällande Matematiklyftet? 
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Metod 

Val av metod 

”Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Det är en 

analysmetod med vilken vi kan dekonstruera texter för att visa hur dessa både innesluter och 

utesluter, ofta utan att vi är medvetna om det.” Så skriver Bolander och Fejes (2015, s. 90) i 

samband med att de motiverar varför just diskursanalys kan vara en bra metodansats att använda 

sig av vid studier av språket, men också varför det är viktigt att göra dessa studier 

överhuvudtaget. I den här undersökningen är det just språket som är i fokus (ibid., s. 90f).  

Även tidigare forskning (till exempel Cohen, 2010 och Piazza, 2014) visar att kritisk 

diskursanalys och andra diskursiva ramverk kan utgöra användbara teorier och/eller metoder 

vid analys av språket, det vill säga när man vill analysera hur man talar om någonting. 

Fairclough är inte den enda kritiska diskursanalytikern. Däremot menar Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 66) att Faircloughs kritiska diskursanalys är den mest utvecklade teorin och 

metoden inom detta fält. Faircloughs tredimensionella modell erbjuder dessutom en konkret 

metod som kan användas vid analys av kommunikativa händelser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 73f).  

Vad gäller valet av att analysera texters modalitet, utgör det ett första steg i att jämföra 

fackförbundens åsikter kring Matematiklyftet, eftersom modalitet är ett uttryck för hur 

talaren/författaren ställer sig bakom det hen säger/skriver (Fairclough, 1992, s. 158). 

Urval & material 

Enligt ett diskursanalytiskt angreppssätt, har alla kommunikativa händelser (texter) ett 

sanningsanspråk, det vill säga ingen text är mer sann än någon annan (Bolander & Fejes, 2015, 

s. 94). Det betyder i sin tur att alla texter har potential att vara lämpligt material för 

diskursanalys. Dock kan en diskursanalys åskådliggöra de konstruktioner av verkligheten som 

mer eller mindre anses vara sanna inom diskursen. Vid val av analysmaterial är det 

undersökarens intresse som avgör. 

Vi är intresserade av att undersöka fackförbundens initiala reaktioner på reformen 

Matematiklyftet. Bakom detta intresse ligger det faktum att fackförbundens medlemmar 

tillsammans utgör en stor del av Sveriges lärarkår och som potentiellt skulle kunna nås av de 
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artiklar som publiceras i deras medlemstidningar. Därför har vi valt att analysera artiklar som 

är publicerade i fackförbundens respektive medlemstidningar år 2012 när reformen 

introducerades.  

Lärarnas Riksförbund har en medlemstidning, Skolvärlden, medan Lärarförbundet har 

totalt 13 stycken. Dock kommer inte Lärarförbundets alla tidningar att beröras av den här 

studien. De olika tidningarna har olika målgrupper och Matematiklyftet omnämns inte i dem 

alla. På grund av tidsmässiga skäl, har vi vidare valt att söka fram vårt material via två hemsidor, 

Skolvärldens (2015) hemsida samt Lärarförbundets gemensamma hemsida för deras 

medlemstidningar, Lärarnas Nyheter (2015). På hemsidorna är det möjligt att via en 

sökfunktion söka på olika fraser. Vi begränsade sökningen till frasen ”Matematiklyftet” och 

året 2012, eftersom det var då Matematiklyftet introducerade. Artiklarna vi fick fram genom 

sökningen, är de artiklar som utgör vår empiri. Initialt ville vi även analysera förbundens 

remissyttrande vad gäller reformen. Det visade sig att det endast är Lärarnas Riksförbund som 

har gjort ett sådant remissyttrande. Däremot har de publicerat färre artiklar om Matematiklyftet 

under år 2012 och därför valde vi ändå att använda oss av deras remissyttrande för att 

komplettera materialet. Ett alternativ hade varit att intervjua Lärarförbundet för att få ett 

officiellt uttalande angående reformen, vilket de själva också erbjöd, men eftersom vi ville 

undersöka deras initiala reaktion ansåg vi inte att det låg i linje med vårt syfte. Materialet från 

Lärarnas Riksförbund består därmed av tre artiklar och ett remissyttrande, medan materialet 

från Lärarförbundet består av fyra artiklar varav en är mer omfattande. Framöver kommer 

artiklarna och remissyttrandet att hänvisas till genom följande beteckningar: Lärarnas 

Riksförbunds artiklar (LR1, LR2 och LR3), Lärarnas Riksförbunds remissyttrande (LRr) samt 

Lärarförbundets artiklar (LF1, LF2, LF3 och LF4). Nedan sker en kort beskrivningar av 

artiklarna och remissyttrandet.  

LR1 är skriven av Synnöve Almer som är redaktör på Skolvärlden och artikeln 

publicerades den 1 oktober 2012. Den består av 182 ord och berör Skolverkets satsningar på 

matematik som startade 2012. Förutom Matematiklyftet så skriver Almer om det utökade 

antalet timmar i matematikämnet. Rubriken på artikeln är ”Skolverket vill ha mer matematik 

och varierad undervisning”.  

LR2 är också den skriven av Synnöve Almer men publicerades något senare, den 15 

oktober 2012. Rubriken är ”Låga matteresultat på Komvux” och i artikeln omnämns enbart 

Matematiklyftet vid ett tillfälle. Hela artikeln är på 122 ord och i nio ord berörs Matematiklyftet.  



 

 

20 

 

 

Anna Eklund, som är generaldirektör för Skolverket, ligger bakom artikel LR2. Den är 

publicerad 12 november 2012. Under rubriken ”Skolans huvudmän måste skapa goda 

förutsättningar” skriver Eklund om de reformer som Skolverket har genomfört. Artikeln är på 

464 ord och Matematiklyftet nämns i ett stycke.  

LRr inte någon artikel utan Lärarnas Riksförbunds remissyttrande om regeringens och 

Skolverkets reformer rörande matematikämnet. Remissyttrandet är på 130 ord och behandlar 

Matematiklyftet och då främst avsättandet av resurser samt tillsättandet av handledare till 

reformen. 

LF1 är en artikel publicerad 1 oktober 2012 och hämtad från Lärarförbundets 

medlemstidning Lärarnas tidning. Den har rubriken ”Matematiklyft för lärarna” och är skriven 

av Niklas Arevik, journalist. Hela artikeln, som består av 261 ord, diskuterar Matematiklyftet.  

LF2 publicerades 22 januari 2012 i Origo, ”Lärarförbundets tidning för lärare i 

matematik, teknik och naturvetenskap” (Origo, 2015). Den är skriven av Linus Hellerstedt, 

journalist och Helena Reistad, chefredaktör och är rubricerad ”Matteutveckling för miljarder”. 

Själva artikeln består av 1715 ord och den diskuterar inte bara Matematiklyftet utan även andra 

matematiksatsningar i Sverige. Utöver själva artikeln förekommer två ’informationsrutor’, där 

den ena (269 ord) utgör en sammanställning av de matematiksatsningar som gjorts sedan 60-

talet och den andra (277 ord) tar upp vad pengarna som satsats på matematikämnet har gått till 

och vad som har hänt med betygen de senaste 12 åren.  

Även LF3 är skriven av Helena Reistad och publicerades i Origo 3 maj 2012. Den heter 

”50 000 lärare ska lyftas” och består av 260 ord. Hela artikeln, precis som LF1, diskuterar 

Matematiklyftet.  

Slutligen, LF4 är en artikel som publicerades 4 september 2012 i Origo och skrevs även 

den av Helena Reistad. Den består av 562 ord och är en intervju med den då nyss tillträdde 

föreståndaren för NCM, Peter Nyström. Artikeln är rubricerad ”Han vill bryta traditionen” och 

handlar om Nyströms nya roll som föreståndare. Matematiklyftet omnämns i ett stycke i 

samband med en intervjufråga. 
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Genomförande 

Fairclough (1992, s. 225ff) erbjuder en detaljerad beskrivning av hur en diskursanalys kan gå 

till. Dock poängterar han själv att det endast rör sig om riktlinjer och att forskaren kan anpassa 

analysen efter syftet med undersökningen. Samtidigt presenterar Fairclough (1995, s. 231) en 

möjlig progressionsordning för en diskursanalys, vilken vi också valde att följa: 

1. Analys av den diskursiva praktiken, med fokus på de kommunikativa händelsernas 

intertextualitet och interdiskursivitet. 

2. Analys av de kommunikativa händelsernas lingvistiska egenskaper med fokus på 

modalitet. 

3. Analys av den sociala praktiken, som den diskursiva praktiken och de kommunikativa 

händelsernas lingvistiska egenskaper är en del av.  

 

Sett till Faircloughs tredimensionella modell (se Figur 1 ovan) började vi följaktligen med att 

analysera det empiriska materialet utifrån den dimension som ligger mittemellan dimensionen 

text och dimensionen social praktik, det vill säga den dimension som länkar samman den 

kommunikativa händelsen med den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

75). Därefter följde en analys av de modala uttryck som förekommer i de kommunikativa 

händelserna. Avslutningsvis kopplades de två genomförda analyserna samman med en analys 

av den sociala praktiken. I denna del av undersökningen använde vi Morawskis (2010) 

läroplanskonstruktioner som analytiskt ramverk. 

För att underlätta analysen av det empiriska materialet bröt vi ner våra frågeställningar 

ytterligare. Vid analysen ställde vi sedan dessa frågor till materialet. 

 

Diskursiv praktik: 

 Vilka andra kommunikativa händelser refereras det till? (intertextualitet) 

 Vilka diskurstyper går det att urskilja? (interdiskursivitet) 

 

Text: 

 Vilka former av modala uttryck (modala hjälpverb, modus, adverb, adjektiv) 

förekommer?  

 

Social praktik: 

 Hur kommer diskurstyper och modalitet till uttryck i relation till diskursordningen? 

 Går det att urskilja kopplingar till Morawskis läroplanskonstruktioner? 
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Analysen av den diskursiva praktiken innebar praktiskt att det empiriska materialet färgkodades 

utifrån intertextualitet och de diskurstyper som gick att urskilja. När färgkodningen var klar var 

det sedan enkelt att uppfatta mönster i materialet, till exempel vilka diskurstyper som var mest 

frekventa och hur dessa diskurstyper hängde samman. Nedan är ett utdrag ur en av de 

färgkodade analyserna (LF1). Här utgör exempelvis de gulmarkerade områdena analysen av 

intertextualitet. 

Fler lektioner och en mer aktiv och varierad undervisning från lärarnas sida. Det är 

huvuddragen i ”Matematiklyftet”, Skolverkets recept för att vända den negativa trenden 

för svenska elevers matematikkunskaper. 

120 timmar mer matematik under grundskoletiden, en ökning med nästan 14 procent. 

Det föreslår Skolverket i en ny rapport. Tanken är att de extra lektionerna ska 

koncentreras till de tidigare årskurserna. 

För att analysera förekomsten av modalitet i det empiriska materialet, ströks de modala 

uttrycken under. Samma utdrag som ovan såg efter analysen ut såhär: 

Fler lektioner och en mer aktiv och varierad undervisning från lärarnas sida. Det är 

huvuddragen i ”Matematiklyftet”, Skolverkets recept för att vända den negativa trenden 

för svenska elevers matematikkunskaper. 

120 timmar mer matematik under grundskoletiden, en ökning med nästan 14 procent. 

Det föreslår Skolverket i en ny rapport. Tanken är att de extra lektionerna ska 

koncentreras till de tidigare årskurserna. 

Till den här delen av undersökningen använde vi oss av olika ordböcker (till exempel 

Nationalencyklopedin) för att kolla upp enskilda ord och LIX räknare (Björnsson, 1968) för att 

räkna olika modala uttryck. LIX räknare användes förövrigt också för att räkna det totala antalet 

ord i varje artikel. Förutom ordböckerna och LIX räknare, tog vi också vid ett par tillfällen hjälp 

av Jenny Wiksten Folkeryd när vi märkte att våra kunskaper inom grammatiken inte räckte till. 

Wiksten Folkeryd är universitetslektor vid två institutioner vid Uppsala universitet, 

institutionen för nordiska språk samt institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. 

Vid analysen av den sociala praktiken, sammanfördes de två ovan nämnda analyserna till 

en gemensam analys. Vi gjorde listor över vilka diskurstyper och modala uttryck som var 

återkommande och i vilka sammanhang de förekom. Avslutningsvis relaterade vi analysen till 

Morawski. 
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Reflektion över metod 

Det finns en inneboende problematik i alla socialkontruktionistiska teorier i och med att de 

bygger på premissen att vår förståelse av världen är socialt konstruerad (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 29). Vi gör således inga anspråk på att det vi kommer fram till i den här 

undersökningen är sant, utan endast att det utgör vår representation av hur det ser ut. Winther 

Jørgensen och Phillips (ibid.) poängterar dock att det går att uppnå forskningsresultat med olika 

god kvalitet. För att öka kvaliteten i vår undersökning har vi vidtagit åtgärder för att försöka 

säkerställa en hög validitet och reliabilitet.   

Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet avgörs av i vilken grad undersökningen mäter det den utger sig för 

att mäta (Bergström & Boréus, 2012b, s.41f). Vid kvalitativa undersökningar, vilket vår studie 

är ett exempel på, inbegriper validitetsbegreppet även forskaren. Forskaren måste vara 

medveten om att hens förförståelse påverkar de tolkningar hen gör. Det gäller framförallt när 

forskaren är verksam inom fältet som undersöks (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). 

Vi som utför den här studien är en del av samma fält som vi undersöker och vi måste därför 

vara aktsamma på att inte låta våra förgivettaganden påverkar hur och vad vi ser i materialet. 

Speciellt gäller detta de delar av analysen som rör dimensionerna diskursiv praktik och social 

praktik, vilka i större utsträckning är öppna för tolkningar (Bergström & Boréus, 2012a, s. 

405f). I analysen utifrån dimensionen text är det lättare att uppnå hög validitet eftersom det rör 

sig om lingvistiska metoder. För att försöka uppnå god validitet i arbetet har vi följt Faircloughs 

teoretiska ramverk, även om vi till viss del har anpassat det efter vårt syfte. Dessutom använder 

vi oss av ytterligare en teoretiker, Morawski, för att utifrån hans perspektiv analysera 

dimensionen social praktik. Genom att vi använder oss av och följer bestämda teorier, 

underlättar det för oss att ställa oss främmande inför materialet och se det ur ett annat perspektiv 

än vårt eget (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 30). Förutom att vi använder oss av olika 

teorier, har vi också vidtagit andra åtgärder för att försöka åstadkomma god validitet. Vi har, i 

analysen, utgått ifrån på förhand formulerade frågor, som kontinuerligt har påmint oss om syftet 

med studien. Vi har också använt oss av konkreta metoder, såsom färgkodning och 

understrykningar, vilket gjorde materialet mer överskådligt. Avslutningsvis har vi dessutom 

berikat resultatet och analysen med olika citat, vilket ökar möjligheten att kontrollera att rätt 

saker har analyserats (Bergström & Boréus, 2012a, s. 406f). 
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Att synliggöra resonemang med hjälp av citat är också ett sätt att säkerställa reliabiliteten 

på (Bergström & Boréus, 2012b, s. 43). Reliabilitet innebär att undersökningen är så pass 

noggrant genomförd att det gör det möjligt andra att, med samma material, återskapa analysen 

och få ett liknande resultat (ibid., 42f). Det här är givetvis svårare att uppnå i undersökningar 

som bygger på tolkningar. Därmed blir kravet på genomskinlighet extra stort. Här tjänar således 

citaten ett syfte, genom att det gör det lättare för läsaren att följa med i våra resonemang. 

Dessutom har vi gjort en grundlig redogörelse för genomförandet av analysen, vilket gör det 

möjligt för andra att återupprepa och granska studien. Ett ytterligare sätt att stärka reliabiliteten 

på är att jämföra arbetet med tidigare forskning utförd på samma område och med samma 

metod. Då vi inte hittat någon tidigare forskning som exakt kombinerar vår metod och vårt 

ämnesområde har vi valt forskning som tillsammans fungerar som testning av reliabiliteten. 
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Resultat & analys 

Diskursiv praktik 

Lärarnas Riksförbund 

Stora delar av LR1 fokuserar på kvaliteten och kvantiteten av skolans undervisning i matematik. 

Därmed går det att urskilja en undervisningsdiskurs i artikeln.   

Därför startar vi nu den unika satsningen Matematiklyftet, säger Anna Ekström, 

generaldirektör för Skolverket, i en pressrelease. 

Citatet visar att undervisningsdiskursen förekommer tillsammans med en politisk 

myndighetsdiskurs, som här uttrycks av intertextualitet genom att författaren refererar till 

Skolverkets pressutlåtande. Ett liknande tal om undervisning förekommer vid ett flertal 

tillfällen i artikeln. Vid ett tillfälle förekommer det dock även tal om elevers resultat i samband 

med internationella mätningar.  

Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella mätningar och nu vill 

regeringen vända den negativa utvecklingen. 

I citatet är det således möjligt att urskilja en resultatdiskurs, en elevdiskurs samt en 

internationell diskurs. Dessa kopplas dessutom till en politisk myndighetsdiskurs med tanke på 

talet om regeringens beslut att agera. 

LR2 är en kort artikel som enbart berör Matematiklyftet i en mening. I meningen framstår 

det som att författaren menar att Skolverkets syfte med Matematiklyftet är att öka lärarnas 

kompetens. 

Skolverket, som nyligen startade Matematiklyftet för att stärka matematiklärares 

kompetens, har tittat närmare på varför komvuxelever presterar allra sämst i matematik 

av alla gymnasiekurser sett till genomsnittet. 

Det går att tolka citatet som om att lärarna ska fortbildas för att förbättra sitt yrkesutövande. I 

uttalandet framkommer en lärar- och professionsdiskurs. Lärar- och professionsdiskursen 

förekommer då även tillsammans med en resultatdiskurs och en politisk myndighetsdiskurs. 

Författaren skriver nämligen att Skolverket, som är en politiskt styrd myndighet, har valt att 

satsa på matematik för att förbättra elevernas resultat i ämnet. Det här ska ske genom att 

förbättra lärarnas kompetens. Dessutom ger citatet intrycket av att anledningen till 

Komvuxelevernas låga resultat beror på grundskolelärarnas yrkesutövning. 
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I LR3 skriver författaren generellt om Skolverkets reformer av matematikundervisningen 

och omnämner enbart Matematiklyftet vid ett tillfälle. Det övergripande talet i artikeln rör 

lärarnas yrkesutövning. Citatet nedan är den del av texten som nämner Matematiklyftet och där 

talar författaren om hur lärarna ska arbeta under fortbildningen. 

I höst startade också det stora matematiklyftet. Även här är läraren i fokus. Satsningen 

bygger på kollegialt lärande – att lärare lär av varandra och utvecklar undervisningen 

tillsammans med stöd av handledare. Jag ser verkligen fram mot denna satsning på 

kompetensutveckling som utgår från lärarnas undervisning. 

I stycket som omnämner Matematiklyftet är det lärarens kompetens och hur denna ska öka 

kvaliteten på undervisningen som skribenten berör. Det framkommer därmed en lärar- och 

professionsdiskurs i citatet och den är dessutom den vanligast förekommande i artikeln. 

Därutöver förekommer det tal om undervisning i citatet ovan men även vid ett flertal andra 

tillfällen i artikeln. Därmed existerar det även en undervisningsdiskurs i texten.  

Likt i LR1 och LR2 existerar det tal om myndigheter och politik även i LR3. I citatet 

nedan skriver författaren om en utredning gjord av Skolverket som rör reglering av lärares 

arbetstid.  

Det är en bakgrund till att Skolverket nu genomför en omfattande studie av lärares 

arbetstid.  Rapporten som kommer vid årsskiftet blir ett viktigt underlag när politiker 

och myndigheter ska fatta beslut som påverkar lärarnas vardag. 

I citatet hänvisar författaren till att lärarnas arbetstid i framtiden kommer att bestämmas av en 

studie från Skolverket. Det går därmed att urskilja en lärar- och professionsdiskurs samt en 

politisk myndighetsdiskurs i citatet. Slutligen finns det även vid ett tillfälle en diskussion om 

elevers resultat, och då i samband med kravet på lärarlegitimation.  

Mitt första år som generaldirektör har mycket tid gått åt till arbetet med 

lärarlegitimationerna. Jag är övertygad om att lärarlegitimationen på sikt kommer att 

stärka läraryrket och bidra till att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

I citatet gör författaren en koppling mellan elevers kunskapsresultat och lärarlegitimationen, 

vilket författaren tror kommer höja lärarnas kompetens. Dock nämner inte författaren på vilket 

sätt elevernas resultat kommer att höjas och hur detta kommer att mätas. I och med detta går 

det att, utöver de ovan nämnda diskurstyperna, även se en resultatdiskurs i artikeln.   

LRr är ett remissyttrande från Lärarnas Riksförbund och där diskuteras främst 

tillsättandet av handledare till Matematiklyftet. Texten är uteslutande ett svar på Skolverkets 

förslag inför genomförandet av reformen och därmed talas det genomgående i texten om 
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Skolverket. Utöver talet om myndigheter går innehållet i remissyttrandet att dela in i fyra teman 

rörande tillsättandet av handledare: en om fördelning av arbetstid, en om kvalifikationer, en om 

karriärmöjligheter samt en om löner. Samtliga teman kan sägas ingå i en lärar- och 

professionsdiskurs. Citatet nedan är taget från det avsnitt i remissyttrandet där det talas om 

handledarnas arbetstid och där Skolverkets förslag kommenteras av Lärarnas Riksförbund. 

Skolverket gör bedömningen att en lärare som utses till matematikhandledare behöver 

en nedsättning om 20 procent av arbetstiden. Lärarnas Riksförbund vill påpeka vikten 

av att det måste gälla en nedsättning om 20 procent av den reglerade arbetstiden, 

inklusive motsvarande nedsättning av lärarnas undervisning. 

Citatet ovan är ett exempel på vad som sägs genomgående i remissyttrandet och därmed är de 

mest framträdande diskurstyperna i texten en lärar- och professionsdiskurs samt en politisk 

myndighetsdiskurs. Därutöver framkommer vid ett tillfälle tal om elevers kunskap i samband 

med handledarnas kvalifikationer. 

En tydligare kravspecifikation på praktiskt användbara kriterier för vad som ska anses 

en skicklig matematiklärare måste presenteras. Det gäller exempelvis hur man belägger 

att en lärare systematiskt utvecklar elevens lärande inom matematik.  

I avsnittet ovan skriver författarna att det är nödvändigt att kunna utvärdera elevernas 

kunskapsutveckling för att komma fram till vad som gör en lärare kompetent. Här frågar 

Lärarnas Riksförbund efter konkreta sätt att tala om mätning av elevers kunskap. I citatet ovan 

går det även att urskilja en elevdiskurs i kombination med en resultatdiskurs, eftersom Lärarnas 

Riksförbund efterfrågar ett sätt att mäta elevers kunskapsutveckling. 

Temat om karriärmöjligheter och temat om lönesättning förekommer som tidigare nämnts 

även i remissyttrandet. I citatet nedan talar författarna om detta i samband med myndigheter 

och ekonomiska resurser. 

Det samma som bör gälla för statligt inrättade karriärtjänster (svar på remissen 

U2012/4904/S) bör även gälla vid utnämning av matematikhandledare, det vill säga att 

befattningen ska utlysas internt hos huvudmannen. De statliga pengar som avsätts för 

uppdraget måste till sin helhet komma den utnämnda matematikhandledaren till del.    

Citatet visar förutom en lärar- och professionsdiskurs, även en politisk myndighetsdiskurs och 

en resultatdiskurs.   
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Lärarförbundet 

LF1 bygger mycket på det som Skolverket har kommit fram till på uppdrag av regeringen. 

Redan vid undersökningen av intertextualiteten går det således att urskilja en politisk 

myndighetsdiskurs. Förutom en rapport från Skolverket, får även Skolverkets generaldirektör 

Anna Ekström uttala sig genom ett pressmeddelande. Det görs också, vid ett tillfälle, en 

koppling till vad forskningen visar, det vill säga en forskningsdiskurs. Däremot framgår det inte 

vilken forskning det gäller, även om uttalande utgör ett belägg för innehållet i det som sägs. Det 

som genomsyrar artikeln är dock en undervisningsdiskurs, med tal om både undervisningstid 

och undervisningsmetoder. Matematikundervisningen måste förändras, både kvantitativt och 

kvalitativt. Undervisningsdiskursen förekommer dock inte ensam, utan framförallt i samband 

med tal om svenska elevers dåliga matematikkunskaper samt i jämförelser med hur 

matematikundervisningen ser ut i andra länder. Följande citat utgör inledningen av artikeln och 

innehållet i citatet överensstämmer med innehållet i resten av texten. 

Fler lektioner och en mer aktiv och varierad undervisning från lärarnas sida. Det är 

huvuddragen i ”Matematiklyftet”, Skolverkets recept för att vända den negativa trenden 

för svenska elevers matematikkunskaper. 

Citatet visar således hur undervisningsdiskursen kopplas samman med en resultatdiskurs, en 

internationell diskurs och en elevdiskurs. Alla tre diskurstyperna bygger tillsammans upp 

anledningen till varför Matematiklyftet behövs. Artikeln avslutas dock med ett stycke där 

Matematiklyftet diskuteras i relation till lärares yrkesutövning, det vill säga en lärar- och 

professionsdiskurs: 

Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande, vilket blir första gången denna metod 

testas i stor skala i Sverige. I fortbildningen lär lärare av varandra med stöd av särskilda 

handledare och ett speciellt utbildningsmaterial på webben. Så småningom ska 

satsningen omfatta samtliga landets 40.000 matematiklärare. 

I det här stycket är det stort fokus på lärar- och professionsdiskursen, och det kan i första anblick 

se ut som den förekommer separat från de andra ovan nämnda diskurstyperna. Däremot får 

frasen som inleder citatet, ”Matematiklyftet bygger på”, innehållet i detta stycke att kopplas 

samman med det som skrivits tidigare om vad reformen innebär och bakgrunden till den. Även 

i rubriken ”Matematiklyft för lärarna” går det att urskilja en lärar- och professionsdiskurs. 

Tillsammans ger rubriken och det sista stycket intrycket av att det är den diskurstypen som 

ringar in hela artikeln.  
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I LF2 går det att urskilja olika fokus i skilda delar av artikeln vad gäller förekomsten av 

diskurstyper. Inledningsvis står det: 

Sverige har satsat 750 miljoner kronor det senaste decenniet på att förbättra 

matematikresultaten i skolan. Det har inte gett några synbara resultat. Nu startar 

ytterligare en stor mattesatsning med 2,6 miljarder i potten. Men hur vet vi att det hjälper 

den här gången? 

Citatet, tillsammans med rubriken ”Matteutveckling för miljarder”, visar en tydlig 

resursdiskurs. Matematiklyftet ges här ett värde i kronor, som i sin tur relateras till resultaten i 

matematikämnet. En resultatdiskurs kopplas således till resursdiskursen. Det går också att 

urskilja en internationell diskurs, även om den inte är lika tydlig. Författaren påpekar att det är 

Sverige, och inget annat land, som har satsat dessa pengar. På ett liknande sätt förekommer den 

internationella diskursen i det efterföljande stycket, men då genom uttrycket ”svenska elever”.  

Svenska elever är alltför dåliga på matematik. Det är regeringen, Skolverket, Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM) och många andra överens om. 

Citatet visar hur en internationell diskurs och en elevdiskurs förekommer tillsammans med en 

resultatdiskurs. Den ömsesidiga förståelsen är att ”Svenska elever är alltför dåliga på 

matematik.”, en förståelse som uttrycks genom en politisk myndighetsdiskurs. På ett liknande 

sätt fortsätter det genom ungefär halva artikeln, det vill säga med ett tal om olika 

matematiksatsningar som gjorts och de svenska elevernas dåliga resultat i både nationella och 

internationella mätningar. En analys av intertextualiteten i artikeln visar att de siffror som 

presenteras bygger på Origos egna beräkningar. Det är också dessa beräkningar som utgör 

underlaget i en av de informationsrutor som är kopplade till artikeln. Förutom rapporter får även 

enskilda personer komma till tals, såsom dåvarande statssekreterare på 

utbildningsdepartementet Bertil Östberg, professor Svein Sjøberg och dåvarande biträdande 

föreståndare för NCM Ola Helenius. De olika rösterna representerar både en politisk 

myndighetsdiskurs och en forskningsdiskurs, och tillsammans ger de en komplex bild av 

resultatdiskursen vad gäller vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten på olika mätningar 

och betyg. I slutändan är det dock en politisk myndighetsdiskurs som är överordnad. 

Ola Helenius påpekar, som flera andra Origo talat med, att orsakerna är många och 

komplexa. Och hur vi än vrider och vänder på det, så har regeringen bestämt sig. 

– Det är inte rimligt att Sverige ligger på medel eller under medel i matte. Målet är helt 

enkelt att få ett bättre resultat. Vi ska tillhöra de länder som är bäst i världen, säger 

statssekreterare Bertil Östberg 
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Här ovan blir det tydligt hur diskussionen kring resultatens betydelse egentligen inte spelar 

någon roll. Det är ändå regeringen som sätter agendan och målsättningarna.  

I första halvan av artikeln förekommer tal om Matematiklyftet endast i relation till satsade 

pengar. I andra halvan av artikeln förändras dock detta tal.  

NCM vill gärna vara delaktiga i det så kallade Mattelyftet, och Ola Helenius hymlar 

inte med att det blir en utmaning att ge denna satsning ett innehåll som gör den 

användbar och attraktiv för en så heterogen grupp av lärare. 

[…] 

Bertil Östberg poängterar att alla matematiklärare nu får chansen att förbättra sin 

undervisning. 

– Om fyra eller fem år, när alla deltagit i matematiksatsningen, förväntar vi oss att börja 

se resultat. Så lång tid bör det minst ta, säger han. 

[…] 

En bra fortbildning, menar Ola Helenius, måste ge stöd till hur andra sidor av 

matematiken kan komma till uttryck, utan att lärare känner att de helt måste lämna alla 

invanda rutiner. Att bara slänga bort läroboken hjälper inte. Ola Helenius anser också 

att det går att se resultat av fortbildning redan i dag. 

– Om du är ute och pratar matematik i kommuner som har fått pengar och satsat på 

matematikutveckling, så kommer du att se en effekt. Det gör skillnad för de lärarna och 

de eleverna 

Utifrån dessa citat går det att urskilja flera diskurser som i början av artikeln inte var närvarande, 

nämligen en undervisningsdiskurs, en lärar- och professionsdiskurs samt till viss del en 

elevdiskurs. Elevdiskursen var visserligen även närvarande tidigare, men då endast i relation 

till en resultat- och/eller en internationell diskurs. Citaten ovan visar hur viktigt det är att 

Matematiklyftet ges ett adekvat innehåll som attraherar en heterogen lärarkår utan att negligera 

deras yrkesprofessionalitet. En resurs- och en resultatdiskurs är dock fortfarande representerad, 

och i likhet med hur artikeln börjar är det också dessa två diskurstyper som tillsammans med 

en politisk myndighetsdiskurs och en internationell diskurs avslutar artikeln. 

Politikerna menar som sagt att internationella jämförelser är rätt kontrollverktyg. Men 

om eleverna inte skriver bättre på Pisa och Timss om fem år, vad händer då? Blir det 

ännu fler miljarder eller är det dags att ge upp och fokusera på andra ämnen? 

Bertil Östberg kan inte svara på om det kommer att behövas fler miljardsatsningar. 

Däremot vet han varför det satsats mer på matematik än på andra ämnen hittills: 

– Det går inte att satsa på allt samtidigt. Matte är det största problemet, men det betyder 

verkligen inte att det inte finns andra problem, säger Bertil Östberg. 
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Återigen är det politikerna som får ge uttryck för vad det är som gäller. Samtidigt ställs de till 

svars. Vad händer om satsningarna inte är tillräckliga och hur mycket är elevernas resultat i 

internationella mätningar värda att satsas på? Frågan ställs med avseende på ekonomiska 

resurser. Däremot ges det inget tydligt svar på frågan, annat än att man får ta ett problem i taget.   

Vad beträffar LF3, går det framförallt att urskilja en lärar- och professionsdiskurs. Nästan 

genom hela artikeln är det tal om vad reformen kommer att innebära för lärarkåren. Det går 

också att urskilja en politisk myndighetsdiskurs, delvis genom en analys av intertextualitet. 

Skolverket ska ansvara för att alla mattelärare och alla rektorer ska fortbildas inom 

matematikdidaktik inom de närmsta fyra åren. Vi pratar om mellan 40 000 och 50 000 

lärare, enligt beräkningar från Skolverket. […] Skolverket har fram till 31 oktober i år 

på sig att redovisa hur utbild-ningsplanen ska se ut […]. Då ska de också berätta för 

regeringen hur de ska samarbeta med NCM […]. 

I sista stycket av artikeln blir dock ytterligare tre diskurstyper synliga, nämligen en elevdiskurs, 

en resursdiskurs och en undervisningsdiskurs.  

En sak känns dock viktigast av allt: Den matematiksatsning som avslutades 2011 fick 

kritik för att den snarare minskade likvärdigheten för eleverna än ökade den. De skolor 

som hade engagerade lärare och rektorer fick mer projektpengar och mer tid att utveckla 

undervisningen.  

Citatet visar hur Matematiklyftet relateras till en tidigare satsning där lärare (och rektorer), 

resurser och undervisning tillsammans fick negativa konsekvenser på elevnivå.  

Intervjun i LF4 är det fokus på Peter Nyströms nya roll som föreståndare för NCM. Tal 

om Matematiklyftet förekommer i samband med en intervjufråga. 

Resultaten i matematik har varit i fokus länge nu. Känns det som att en positiv 

vändning är på gång? – Det är en knepig fråga. Ur en synvinkel så finns det ju vissa 

möjligheter nu och om Matematiklyftet blir bra så borde det kunna bidra. Men det är 

många andra faktorer som också spelar in, som vi inte kan påverka lika enkelt. Det gäller 

strukturella saker i samhället, synen på lärarnas uppdrag och synen på utbildning, till 

exempel. 

I citatet går det att urskilja en resultatdiskurs i intervjuarens fråga. Diskurstypen kopplas sedan, 

genom Peters svar på frågan, till både Matematiklyftet och till diskurstyperna lärar- och 

professionsdiskurs och undervisningsdiskurs.  
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Sammanfattning  

De diskurstyper som finns representerade i det empiriska materialet från Lärarnas Riksförbund 

är en lärar- och professionsdiskurs, en politisk myndighetsdiskurs, en resultatdiskurs, en 

internationell diskurs, en elevdiskurs, en undervisningsdiskurs samt en resursdiskurs. Samma 

diskurstyper finns representerade i Lärarförbundets empiriska material, förutom att de även har 

inslag av en forskningsdiskurs. Däremot skiljer det sig hur dessa diskurstyper är fördelade. Båda 

fackförbunden har ett stort fokus på en politisk myndighetsdiskurs och en lärar- och 

professionsdiskursen, men övriga diskurstyper förekommer i olika grad. I Lärarförbundets 

artiklar är de jämnare fördelade över de olika artiklarna, medan artiklarna från Lärarnas 

Riksförbunds erbjuder en större spridning.  

Vad gäller intertextualiteten, går den att främst att urskilja i samband med den politiska 

myndighetsdiskursen. Det här gäller materialet från både Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet. 

Text 

Lärarnas Riksförbund 

De modala uttrycken i LR1 består till stor del av modus som uttrycker säkerhet. Därmed utgörs 

artikeln till stor del av redogörelser. Nedan finns ett exempel på hur författaren redogör för 

regeringens åsikter kring elevers matematikkunskaper.  

Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella mätningar och nu vill 

regeringen vända den negativa utvecklingen. 

I citatet ovan uttrycker ’presterar’ att uttalandet är sant enligt författaren och att det därmed inte 

råder några tvivel om att elever presterar sämre i matematik. Andra modus som existerar i texten 

är bland annat ’krävs’ och ’startar’, vilka också uttrycker att påståendena är sanna. Därutöver 

finns det även ett fåtal modus i artikeln som uttrycker en något mer återhållsam inställning. 

Dessa är ’föreslår’, ’rekommenderar’ och ’efterfrågar’. De tre modusen uttrycker att subjekten 

till verben inte har tagit beslutet att genomföra handlingen än. Därmed tyder formuleringarna 

på en viss osäkerhet. Exempelvis hittas ’föreslår’ i följande mening:  

Skolverket föreslår ytterligare 120 timmar matematik i grundskolan och en utveckling 

av undervisningen.  
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Av citatet framstår det som Skolverket uttrycker något som inte nödvändigtvis kommer att 

verkställas. Det går att jämföra mot de delar av texten där moduset ’krävs’ förekommer, vilket 

uttrycker en större säkerhet och till och med ett krav.  

Två modala adverb finns i artikeln och dessa är ’negativa’ och ’unika’. Det första adverbet 

förekommer i en mening som behandlar elevernas försämrade resultat på internationella prov. 

Det andra adverbet återfinns i ett uttalande från Skolverket som behandlar Matematiklyftet.  

Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella mätningar och nu och 

nu vill regeringen vända den negativa utvecklingen. Därför startar vi nu den unika 

satsningen Matematiklyftet, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, i en 

pressrelease.  

Adverben talar därmed om svenska elevers resultat i jämförelse med andra länder på ett negativt 

sätt, medan Matematiklyftet presenteras som något positivt.  

Liksom i LR1 är de flesta av de modala uttrycken i LR2 uttryck för sanning, det vill säga 

de utgörs av modus vilka uttrycker en objektiv sanning genom att de talar om hur någonting är. 

I artikeln är dessa ’startade’, ’presterar’ samt ’har tittat’. De tre verben uttrycker inte någon 

tveksamhet eller krav utan ger uttryck av att enbart presentera fakta. Utöver modus finns det 

även två adverb som beskriver ’presterar’. Nedan följer ett utdrag från artikeln där 

Matematiklyftet nämns och där författaren redogör följande:  

Skolverket, som nyligen startade Matematiklyftet för att stärka matematiklärares 

kompetens, har tittat närmare på varför komvuxelever presterar allra sämst i matematik 

av alla gymnasiekurser sett till genomsnittet. 

De modala adverben ’allra’ och ’sämst’ används i citatet ovan för att beskriva komvuxelevernas 

prestationer i matematik och ger uttryck för en negativ attityd.  

I LR3 är de mest frekventa modala uttrycken modusen ’är’ och ’har’. Verben uttrycker 

oftast en faktisk sanning och neutralt engagemang men har vid flera tillfällen även adjektiv 

knutna till sig som uttrycker en värdering. I citatet nedan finns två exempel på hur moduset ’är’ 

används i texten.  

Lärarna är en yrkesgrupp som verkligen är i fokus men som också har fått vara med om 

stora förändringar de senaste åren – ny skollag, ny skolförordning, nya läroplaner och 

kursplaner, nya betygssteg, nya nationella prov och lärarlegitimation för att nämna 

några. 

I inledningen av meningen står ’är’ utan adjektiv och uttrycker därmed neutralt engagemang. 

Därefter står ’verkligen’ före ’är’ och betonar att lärarna som yrkesgrupp är i fokus och gör 

uttalandet mer värdeladdat. Ytterligare exempel på det sistnämnda finns i citatet nedan.  
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Jag är övertygad om att lärarlegitimationen på sikt kommer att stärka läraryrket och 

bidra till att elevernas kunskapsresultat förbättras. Efter en alldeles för långsam start har 

vi nu äntligen fått upp farten i arbetet. 

Återigen förstärker adjektiven verben genom att författaren skriver modala uttryck som ’är 

övertygad’ och ’har vi nu äntligen’.   

Vid en analys av de modala uttrycken i LRr utgör uttrycken ’måste’ och ’bör’ de mest 

frekventa. Utöver dessa finns en variation av modala uttryck, även om de inte är så många. Det 

första modala uttrycket (’måste’) förekommer vid fem tillfällen och det andra uttrycket (’bör’) 

tre gånger. I det följande citatet finns både ’måste’ och ’bör’ representerade. 

Det samma som bör gälla för statligt inrättade karriärtjänster (svar på remissen 

U2012/4904/S) bör även gälla vid utnämning av matematikhandledare, det vill säga att 

befattningen ska utlysas internt hos huvudmannen. De statliga pengar som avsätts för 

uppdraget måste till sin helhet komma den utnämnda matematikhandledaren till del.  

I avsnittet följs ’måste’ av ’till sin helhet komma’ och ’bör’ finns vid två tillfällen och följs av 

’gälla’ samt ’även gälla’. Uttrycken förstärker betydelsen av innehållet i texten. ’Måste’ 

uttrycker en hög grad av engagemang eftersom uttrycket kräver något av Skolverket. 

Lärarförbundet 

I LF1 förekommer en variation av modala uttryck, såsom exempelvis modusen ’är’, ’har’, 

’visar’, ’krävs’ och ’föreslår’, de modala hjälpverben ’ska’, ’kan’, ’måste’ och ’bör’, samt 

adjektiven ’negativa’ och ’unika’. ’Är’, ’har’ och ’visar’ är exempel på modala uttryck som 

författaren använder sig av för att konstaterar hur någonting är, det vill säga någonting som 

författaren ställer sig bakom och ger uttryck för att vara sant. I det här fallet gäller det bland 

annat Matematiklyftets innebörd och vad forskning och internationella jämförelser visar.  

Bakgrunden är att internationella jämförelser visar att svenska elever har mindre 

undervisningstid i matematik än genomsnittet bland EU- och OECD-länder. Regeringen 

har därför gett Skolverket i uppdrag att utreda hur matematikundervisningen kan utökas 

och förbättras. Resultatet är ”Matematiklyftet” som börjar på försök på 33 utvalda 

skolor i oktober. 

Valet av modala uttryck i citatet ovan ger således intrycket att innehållet i det som sägs inte 

ifrågasätts av författaren. Författaren har istället valt att redogöra för hur det ser ut. När 

författaren dock berättar mer specifikt om innehållet i Matematiklyftet, blir talet något mer 

försiktigt.  

120 timmar mer matematik under grundskoletiden, en ökning med nästan 14 procent. 

Det föreslår Skolverket i en ny rapport.  
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I citatet ovan ger uttrycket ’föreslår’ ett intryck av att författaren inte på samma sätt tror på 

Skolverkets möjlighet att genomföra innehållet. Andra uttryck, till exempel ’negativa’, ’måste’, 

’krävs’ och ’unika’, ger ytterligare en annan bild av författarens engagemang till innehållet.  

– Fler lektioner leder inte automatiskt till bättre resultat, för det krävs att 

matematikundervisningen också utvecklas. Därför startar vi nu den unika satsningen 

Matematiklyftet, säger Anna Ekström. 

Citatet är ett uttalande från Skolverkets generaldirektör och författaren använder sig att detta 

uttalande när han talar om Matematiklyftet. Här är det framförallt de modala uttrycken ’leder 

inte’, krävs’ och ’unika’ som uttrycker ett starkt engagemang vad gäller det faktum att 

matematikundervisningen behöver förändras.    

Det vanligast förekommande uttrycket för modalitet i LF2 (exklusive 

informationsrutorna) är ’är’ (47 gånger). Därefter kommer ’har’ och ’inte’ (32 respektive 27 

gånger). ’Är’ och ’har’ är båda uttryck för hur någonting faktiskt är eller inte är i de fall 

uttrycken kombineras med ’inte’. ’Inte’ förekommer emellertid mestadels i samband med tal 

om elevresultat och olika mätningar. Det här resultatet gäller generellt för hela artikeln som 

diskuterar olika matematiksatsningar. Tal om Matematiklyftet förekommer dock på tre ställen, 

i början, mitten och i slutet av artikeln. I början går det att läsa:  

Sverige har satsat 750 miljoner kronor det senaste decenniet på att förbättra 

matematikresultaten i skolan. Det har inte gett några synbara resultat. Nu startar 

ytterligare en stor mattesatsning med 2,6 miljarder i potten. Men hur vet vi att det hjälper 

den här gången? 

De modala uttrycken ’har’ och ’har inte’ ger en saklig framställning av något som är sant, i det 

här fallet faktiska pengar som har satsats och uteblivande resultat. Vidare förekommer de 

modala uttrycken ’startar ytterligare’ och ’hjälper’, vilket ger en bild av ett lågt engagemang 

hos författarna vad gäller den senaste satsningen i raden av flera satsningar. Längre fram i 

artikeln går det att urskilja en något mer kluven bild av Matematiklyftet. Däremot är det inte 

författarna som ger uttryck för detta utan NCMs biträdande föreståndare. I citatet nedan 

förkommer både det modala uttrycken ’vill gärna’ och ’hymlar inte’. 

NCM vill gärna vara delaktiga i det så kallade Mattelyftet, och Ola Helenius hymlar 

inte med att det blir en utmaning att ge denna satsning ett innehåll som gör den 

användbar och attraktiv för en så heterogen grupp av lärare. 

En liknande ambivalens går det att urskilja i slutet av artikeln. Där förekommer det en variation 

av modala uttryck såsom exempelvis ’har’, ’är’, ’poängterar’, ’förväntar’, ’bör’, ’ska’, ’kanske’, 
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’finns inte’ och ’kan’.  Även denna gång har författarna valt att uttrycka denna kluvenhet med 

hjälp av andra personer.  

Vad gäller LF3, förekommer det modala hjälpverbet ’ska’ 13 gånger. Faktum är att ’ska’ 

tillsammans med ’och’ är det ord som är vanligast förekommande i hela artikeln. Denna 

dominans av ’ska’ som uttryck för modalitet ger en bild av att författaren vill redogöra för något 

som definitivt har för avsikt att ske.  

Skolverket har fram till 31 oktober i år på sig att redovisa hur utbild-ningsplanen ska se 

ut för dem som ska delta i Matematiklyftet. Då ska de också berätta för regeringen hur 

de ska samarbeta med NCM, hur de ska arbeta med stödmaterial och en ny 

webbplattform som ska tas fram. Det ska bli intressant att ta del av och vi lovar att 

rapportera! 

Dessa ’ska’ är vidare fördelade över den delen av artikeln där en lärar- och professionsdiskurs 

är dominerande. Kopplingen mellan det modala uttrycket ’ska’ och en lärar- och 

professionsdiskurs blir än tydligen med hänsyn till artikelns titel ”50 000 lärare ska lyftas”. I 

den här delen av artikeln förekommer emellertid även olika modus såsom ’anses’, ’väljer’ och 

’undrar’. De ger ett intryck av att författaren uttrycker en viss osäkerhet gentemot innehållet i 

det hon redogör för.  

Jag är också nyfiken på hur man väljer ut vilka lärare som blir handledare och vilka 

förutsättningar de får att utföra sitt uppdrag. Och jag undrar hur man väljer ut vilka 

lärare som först ska få gå vidareutbildningen och hur väl den kan anpassas efter varje 

lärares behov och situation. 

Artikeln avslutas med att författaren diskuterar den matematiksatsning som föregick 

Matematiklyftet. Satsningen fick en del kritik och författaren uttrycker det som att det ”känns 

viktigast av allt” att Skolverket och huvudmän ser till att det de fick kritik för inte händer igen. 

Här är författarens engagemang till innehållet tydligt.   

Avslutningsvis, i LF4 är de modala uttrycken ’är’ och ’har’ vanligast förekommande (17 

respektive 16 gånger). ’Är’ och ’har’ ger intryck av att det som skrivs är sant, men eftersom 

artikeln är en intervju är innehållet i artikeln till stor del fokuserat till den intervjuade själv. I 

det stycke då Matematiklyftet omnämns går det dock att urskilja en viss osäkerhet.  

Resultaten i matematik har varit i fokus länge nu. Känns det som att en positiv 

vändning är på gång? – Det är en knepig fråga. Ur en synvinkel så finns det ju vissa 

möjligheter nu och om Matematiklyftet blir bra så borde det kunna bidra. Men det är 

många andra faktorer som också spelar in, som vi inte kan påverka lika enkelt.  

I det här citatet är det bland annat de modala uttrycken ’knepig’ ’finns’ ’ju’ ’vissa’ och ’borde’ 

som uttrycker denna osäkerhet. 
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Sammanfattning 

Förekomsten av modala uttryck i det empiriska materialet består till stor del av modus som ger 

uttryck för att författaren ställer sig bakom innehållet i det som sägs. Det här gäller både 

materialet från Lärarnas Riksförbund och materialet från Lärarförbundet. Däremot skiljer det 

sig mellan förbunden vad gäller förekomsten av andra former av modala uttryck, såsom modala 

hjälpverb, adjektiv och adverb. Materialet från Lärarnas Riksförbund erbjuder en större 

variation mellan artiklarna, där exempelvis en artikel har många kravfyllda uttryck och en annan 

artikel omtalar Matematiklyftet i positiva ordalag. I Lärarförbundets artiklar är de modala 

uttrycken varierade, men på ett liknande sätt i de flesta artiklarna, som generellt uttrycker en 

ambivalent och osäker inställning till reformen.  

Social praktik 

Lärarnas Riksförbund 

Den diskursordning som Lärarnas Riksförbund ger uttryck för innehåller följande diskurstyper: 

en lärar- och professionsdiskurs, en politisk myndighetsdiskurs, en resultatdiskurs, en 

internationell diskurs, en elevdiskurs, en undervisningsdiskurs samt en resursdiskurs. 

Artiklarnas olika tyngd bör dock tas i beaktande, vilket i det här fallet avgörs av textens längd 

och hur stor del av den som berör Matematiklyftet. LR1 är en artikel på 180 ord och hela texten 

berör matematikreformer, medan LR2 enbart nämner Matematiklyftet i en bisats. Därmed får 

LR1 större tyngd än LR2, även om den sist nämnda artikeln inte bör uteslutas. LR3 och LRr är 

ungefär jämnlånga med LR1 och omnämner även de inte enbart Matematiklyftet, men reformer 

som är relaterade till den och därför bör väga lika tungt.  

Två diskurstyper förekommer oftare än de andra, närmare bestämt den politiska 

myndighetsdiskursen och lärar- och professionsdiskursen. Den politiska myndighetsdiskursen 

är närvarande i samtliga artiklar, medan lärar- och professionsdiskursen förekommer i tre av 

fyra texter. De här två diskurstyperna förekommer också ofta tillsammans. De kopplas ihop 

genom att lärarnas yrkesutövande studeras och styrs av Skolverket. Utöver de två ovannämnda 

diskurstyperna, går det att urskilja en större spridning vad gäller de andra diskurstyperna. Den 

internationella diskursen, utbildningsdiskursen, elevdiskursen och resursdiskursen förekommer 

alla en eller två gånger vardera. Resultatdiskursen förekommer som ett argument för 

Matematiklyftet, då det konstateras att elevernas resultat bör förbättras. Det här sker vid ett 

tillfälle även i samband med en internationell diskurs, det vill säga att det konstateras att svenska 
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elever har presterat dåligt i internationella mätningar. Matematiklyftet anses då vara ett medel 

mot de sjunkande resultaten. Dessutom relateras i en artikel resultatdiskursen till lärar- och 

professionsdiskursen och det talas då om att lärarna behöver höja sin kompetens för att höja 

elevernas resultat. Även här är Matematiklyftet lösningen på problemet. Den undersökta 

lösningen framställs således vara en lösning på en sjunkande kompetensnivå och som ett sätt 

att höja kompetensen hos både lärare och elever. I LRr ifrågasätts inte detta utan fackförbundet 

försöker istället säkerställa vissa arbetsvillkor för handledarna i Matematiklyftet, till exempel 

vad gäller arbetstider och lönevillkor.  

När de modala uttrycken analyserades i artiklarna kom det fram att de mest frekventa 

uttrycken var modus som uttrycker hur någonting är. En stor del av texterna består därmed av 

redogörelser, många gånger av det som Skolverket säger. Det är således frågan om 

intertextualitet. Samtidigt förekommer modus emellanåt i kombination med andra uttryck av 

engagemang, vilka varierar mellan artiklarna. Till exempel uttrycker LR3 positivt engagemang 

till bland annat Matematiklyftet, medan LRr har uttryck som ställer krav på Skolverket.   

Utifrån Morawskis teori om läroplanskonstruktioner är det möjligt att urskilja en 

innehållsfokuserad, en resultatfokuserad samt till viss del en processfokuserad läroplan i 

artiklarna. Den första läroplanskonstruktionen, den innehållsfokuserade, blir synlig i och med 

att författarna fokuserar på statlig kontroll av lärarnas yrkesförutsättningar och undervisning, 

vilket Morawski menar är en del av den innehållsfokuserade läroplanen. Genom 

Matematiklyftet ska nämligen undervisningen förbättras och det är en reform som lagts på 

lärarna från statligt håll. Den andra av Morawskis läroplanskonstruktioner som blir synlig i 

artiklarna är den resultatfokuserade. Både elevernas och lärarnas resultat avhandlas i artiklarna 

och det anses vara en anledning till att reformen genomförs. Elevernas resultat diskuteras vidare 

i samband med internationella mätningar och lärarnas kompetens. Lärarnas undervisning anses 

behöva förbättras för att elevernas resultat ska öka. Detta sker bland annat i relation till 

intertextualitet, det vill säga att författaren refererar till uttalanden från Skolverket. Ett fokus på 

resultat överensstämmer med Morawskis teori om den resultatfokuserade 

läroplanskonstruktionen, där det summerade resultatet likställs med undervisningens kvalitet. 

Slutligen så stämmer även den processfokuserade läroplanen in på analysen av Lärarnas 

Riksförbunds texter. Dock med en viss modifikation, då det inte är elevernas undervisning som 

ska ske utifrån inflytande och demokratiska principer. I artiklarna är det istället lärarnas 

utbildning som ska ske utifrån ett kollegialt lärande.   
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Lärarförbundet 

Sammantaget ger Lärarförbundet uttryck för en diskursordning där följande diskurstyper finns 

representerade, om än i olika grad: politisk myndighetsdiskurs, forskningsdiskurs, 

undervisningsdiskurs, resultatdiskurs, internationell diskurs, lärar- och professionsdiskurs, 

resursdiskurs och elevdiskurs. Det kan dock även här argumenteras för att de olika artiklarna 

har olika tyngd vad gäller analysen utifrån dimensionen social praktik. LF1 och LF3 ges tyngd 

genom att de är de artiklar som specifikt diskuterar Matematiklyftet, och LF2 ges tyngd både 

på grund av dess längd (totalt 2261 ord) och dess innehåll. Artikeln diskuterar flera 

matematiksatsningar, däribland Matematiklyftet. I LF4 omnämns Matematiklyftet endast i 

samband med svaret på en intervjufråga och artikeln berör i sig inte den undersökta reformen. 

Därmed ges denna artikel inte särskilt stor tyngd i den här analysen, utan den utgör mer ett 

komplement till de andra artiklarna.   

Gemensamt för LF1, LF2 och LF3 är att en politisk myndighetsdiskurs har en mer 

övergripande karaktär. I Lärarförbundets artiklar förekommer nämligen denna diskurs 

framframförallt i form av intertextualitet, det vill säga genom hänvisningar till exempelvis 

rapporter och uttalanden från politiskt engagerade personer och myndighetspersoner. Andra 

diskurstyper som förekommer i alla tre artiklarna är en undervisningsdiskurs, en lärar- och 

professionsdiskurs samt en elevdiskurs. De två förstnämnda diskurstyperna ges en del utrymme, 

medan elevdiskursen framförallt förekommer i kombination med någon annan diskurs, många 

gånger en resultatdiskurs och/eller en internationell diskurs. Undervisningsdiskursen och lärar- 

och professionsdiskursen är också de diskurstyper som framförallt går att urskilja när 

Matematiklyftet omtalas mer specifikt, till exempel vad den kommer innebära för lärarkåren 

och matematikundervisningen. De gånger en resultat- och en internationell diskurs 

förekommer, är det istället främst som bakgrund till reformen. De förekommer också i samband 

med uttryckta förhoppningar. I LF2 får de dock en mer framträdande roll i och med att de 

problematiseras. Vad beträffar resursdiskursen går den att urskilja i LF2 och LF3. I LF3 

omnämnd den mycket kort, medan den i LF2 får betydligt större utrymme. Även om 

resursdiskursen i stort sett är centrerad till en artikel får resursdiskursen således en betydande 

plats i den diskursordning som Lärarförbundet ger uttryck för. Här får Matematiklyftet således 

ett ekonomiskt värde.   

Modala uttryck såsom ’är’ och ’har’ förekommer i alla artiklar, även LF4. De förekommer 

i de tillfällen då författaren ger en saklig framställan om hur någonting är. I Lärarförbundets 

artiklar gäller det till exempel Matematiklyftets innebörd, vad forskning och internationella 
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jämförelser visar, satsade pengar och elevresultat. Samtidigt ger artiklarna också uttryck för en 

viss ambivalens och osäkerhet gentemot Matematiklyftet. Det finns förhoppningar för 

reformen, samtidigt som det finns en insikt om att den står inför en stor utmaning. En liknande 

ambivalens och osäkerhet får också plats i LF4, där Matematiklyftet endast kort omnämns. I 

artiklarna finns det också prov på både starkt och svagt engagemang. I LF1 ges uttryck för ett 

starkt engagemang genom artikelns hänvisning till Skolverkets pressmeddelande, medan det 

låga engagemanget återfinns i LF2 i samband med tal om satsade pengar. Slutligen får det 

modala uttrycket ’ska’ särskilt stor plats i LF3. I artikeln redogör författaren för något som 

definitivt har för avsikt att ske. Dessa ’ska’ har en stark relation till lärarkåren och vad reformen 

innebär för den. 

Den diskursordning som Lärarförbundets artiklar ger uttryck för går att koppla till alla tre 

läroplanskonstruktionerna, om än i olika grad. En innehållsfokuserad läroplan blir synlig i hur 

Matematiklyftet beskrivs som något som läggs på lärare (och elever) ovanifrån, från statligt 

håll. Statligt kontrollerade riktlinjer är också en del i den processtyrda läroplanen, som 

förespråkar ett demokratiskt arbetssätt för eleverna. Det demokratiska arbetssättet blir dock 

endast synligt i relation till lärarnas fortbildning genom Matematiklyftet, där det är meningen 

att lärarna ska lära av varandra. Däremot försvinner elevperspektivet på undervisningen nästan 

helt i Lärarförbundets artiklar. Endast vid ett tillfälle omtalas likvärdigheten för eleverna. 

Däremot förekommer elevperspektivet i ett annat sammanhang, nämligen i samband med hur 

de presterar i internationella mätningar. Det är elevernas bristande resultat i internationella 

mätningar som är drivkraften bakom reformen, vilket går att relatera till en resultatfokuserad 

läroplan.   

Sammanfattande slutsatser 

Det går att urskilja både likheter och skillnader i den diskursordning som respektive 

fackförbund ger uttryck för. Vilka diskurstyper som förekommer överensstämmer mellan 

förbunden, förutom att Lärarförbundet även har inslag av en forskningsdiskurs. Det här gör i 

sin tur att samma läroplanskonstruktioner som finns representerade i Lärarnas Riksförbunds 

artiklar, också finns representerade i Lärarförbundets artiklar. Däremot skiljer det sig hur dessa 

diskurstyper är fördelade. Båda fackförbunden har ett stort fokus på en  politisk 

myndighetsdiskurs och en lärar- och professionsdiskursen, men övriga diskurstyper 

förekommer i olika grad. I Lärarförbundets artiklar är de jämnare fördelade över de olika 

artiklarna, medan artiklarna från Lärarnas Riksförbunds erbjuder en större spridning. Samma 
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sak gäller förekomsten av modala uttryck. Lärarnas Riksförbunds artiklar har större variation 

mellan artiklarna, där exempelvis en artikel har många kravfyllda uttryck och en annan artikel 

omtalar Matematiklyftet i positiva ordalag. I Lärarförbundets artiklar är de modala uttrycken 

varierade, men på ett liknande sätt i de flesta artiklarna, som generellt uttrycker en ambivalent 

och osäker inställning till reformen. Avslutningsvis, vad gäller intertextualitet, sker den främst 

i samband med den politiska myndighetsdiskursen. Det här gäller materialet från både Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet.  
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Diskussion 

Den diskursordning som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ger uttryck för vad gäller 

Matematiklyftet liknar varandra, även om fördelningen av diskurstyperna mellan artiklarna 

skiljer sig något. Ett liknande resultat kommer Lilja (2014b, s. 115) och Sjöberg (2011, s. 65f; 

2010) fram till. De fann att de undersökta aktörerna använde sig av en liknade retorik i talet om 

den professionella läraren, även om de inte menar samma sak och inte delar samma agenda. En 

sådan betydelseskillnad var dock inte möjlig att se i den här undersökningen. De 

meningsskiljaktigheter mellan fackförbunden som historien har påvisat (Lilja, s.112; Ringarp, 

2011, s. 369f), gick följaktligen inte att urskilja i materialet. Däremot är materialet inte så 

omfattande och hade analysen istället bestått av flera artiklar eller pågått under en längre period, 

hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. Vidare finns det likheter mellan den här studien 

och det Sjöberg (2011, s. 65f; 2010) kommer fram till vad gäller performativa faktorer. 

Författaren menar att de performativa faktorerna, till exempel olika kontrollinstrument, har fått 

en allt viktigare roll i lärarens professionella arbete. I den här studien kan de performativa 

faktorerna sägas utgöras av dels Matematiklyftet i sig, dels de internationella mätningarna som 

driver på reformen. Analysen visar nämligen att bra prestationer i internationella mätningar ska 

utgöra en måttstock för hur bra matematikundervisningen är. 

Vad gäller de modala uttrycken i det undersökta materialet, visar analysen att 

Lärarförbundets artiklar använder sig av ett mer likartat språk, medan språket i Lärarnas 

Riksförbunds artiklar och remissyttrande är mer varierande. Det skulle kunna bero på att 

Lärarförbundets artiklar alla är skrivna av personal som arbetar för tidningen. Dessutom är en 

och samma person, chefredaktören, involverad i tre av de fyra artiklarna. Vad beträffar Lärarnas 

Riksförbunds artiklar, är två av dem författade av tidningens redaktör. De andra två artiklarna 

är istället skrivna av Skolverkets generaldirektör (LR3) och representanter för fackförbundet 

(LRr). Både Piazza (2014) och Thomas (2010) menar att media porträtterar verkligheten på ett 

sätt som skiljer sig från aktörer inom skolvärlden. Dock skiljer deras uppfattningar åt vad gäller 

medias relation till allmänheten. Piazza anser att media tillvaratar allmänhetens uppfattningar i 

sin rapportering av nyheter, i syftet att relatera till läsarna och på det viset sälja tidningar. 

Thomas menar däremot att det är media som skapar allmänhetens uppfattningar genom de 

perspektiv de väljer att presentera i sina artiklar på. Enligt den teori som den här undersökningen 

utgår ifrån, är det inte möjligt att påstå att det enbart är det ena eller det andra perspektivet som 

är korrekt. Enligt en kritisk diskursanalys är språket nämligen både konstituerande och 
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konstituerat (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67f). Det bör dock tas i beaktande att båda 

teoretikerna har utgått från regelrätta nyhetsartiklar, medan den här studiens material består av 

dels artiklar från ett magasin med inriktningar mot skolan, dels ett remissutlåtande från ett 

fackförbund.  

Den diskurstyp som är övergripande och många gånger överordnad de andra 

diskurstyperna, är den politiska myndighetsdiskursen. Det här stämmer för både Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet, vars texter ofta består av redogörelser av det som till exempel 

Skolverket säger. Matematiklyftet representeras i materialet som något som läggs på lärarna 

ovanifrån, från statligt håll, och som många gånger gör att lärarna framstår som passiva 

mottagare. Det här stämmer överens med det Cohen (2010) kommer fram till i sin studie. I 

hennes undersökning av hur media porträtterar lärare, finner hon nämligen att lärare till stor del 

framställs som passiva i relation till de institutioner de arbetar i och för. Samtidigt bör 

tidpunkten för artiklarnas/remissyttrandets skrivande poängteras. De utgör de allra första 

texterna som fackförbunden skrev efter att regeringsbeslutet togs. Därmed kan det vara rimligt 

att fackförbunden i stor utsträckning redogör för hur det beslutet ser ut.  

Avslutningsvis vill vi lägga fram två möjliga fortsättningar på vår studie, samt diskutera 

vad den här studien kan ha bidragit med. För det första har vi kommit fram till att 

klassrumsperspektivet är underrepresenterat i det undersökta materialet. Eleverna omnämns 

nästan uteslutande i samband med tal om matematikresultat och internationella mätningar, och 

lärarna beskrivs framförallt från ett ovanifrånperspektiv. En fördjupade undersökning av 

klassrumsperspektivet, genom till exempel kompletterande intervjuer, skulle kunna bidra med 

en ökad förståelse för vilka positiva och/eller negativa konsekvenser reformen kan få.  För det 

andra har 2016 satts som tidpunkt för utvärdering av Matematiklyftet 

(Utbildningsdepartementet 2012). Vi anser att vår studie i framtiden skulle kunna bidra med en 

tillbakablick till tiden för början av reformen och visa på vilket sätt fackförbunden talade om 

Matematiklyftet då. Vår undersökning skulle kunna kompletteras med en studie av artiklarna 

som nämner utvärderingen av reformen, vilket skulle göra det möjligt att se om 

fackföreningarna har ändrat uppfattning, om deras farhågor har besannats eller om 

fackförbundens uppfattningar skiljer sig mer eller mindre åt idag än de gjorde vid tiden för vår 

undersökning.  
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